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RESUMO
O uso da argamassa fluida para execução de contrapisos é uma prática que
vem ganhando espaço no mercado da construção civil brasileira nas últimas
décadas, pois é uma tecnologia que proporciona aumento da produtividade, bons
acabamentos superficiais e otimização no canteiro de obras, benefícios estes
buscados pelas construtoras a fim de reduzir custos e melhorar a qualidade de seus
produtos. Porém, a ausência de normatização brasileira dificulta o desenvolvimento
de uma metodologia para execução, controle da Qualidade e desenvolvimento dos
projetos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal sistematizar as
informações sobre contrapiso aderido executado com argamassa fluida para uso em
edifícios de multipavimentos, a fim de auxiliar no desenvolvimento de projeto e no
controle da Qualidade da obra. Esta pesquisa baseia-se na análise e interpretação
de referências bibliográficas nacionais e internacionais, como normas, artigos, teses
e dissertações, complementadas com entrevistas a fornecedores de argamassa
fluida que executam o contrapiso com este material. A partir desses dados, realizase um estudo de caso para exemplificação e levantamento das principais
dificuldades que ocorrem durante a utilização da tecnologia em obra.

Palavras-chave: argamassa fluida, contrapiso, projeto, execução, controle da
Qualidade.

ABSTRACT
Buildings screeds execution with fluid mortar: parameters for development of
design, execution on construction site and control of the work quality.
The use of fluid mortar for screeds execution is a practice that has being
gaining market share on the Brazilian civil construction in recent decades as it is a
technology which provides increased productivity, good surface finishes as well as
the construction site optimization. These benefits are sought by the construction
companies in order to reduce costs and improve the quality of their products.
However, the absence of Brazilian regulation complicates the development of
methodology for its execution, quality control and project development. Thus, this
work aims to systematize the information on subfloor adhered run with fluid mortar for
use in multifloors buildings in order to assist it in the development of design and
control of the work quality. This research is based on analysis and interpretation of
national and international references, such as standards and articles, thesis and
dissertations, supplemented by interviews with fluid mortar vendors running subfloor
with this material. From these data, there will be a study case for exemplification and
survey of the main difficulties that occurs during the use of technology on de
construction site.

Key words: fluid mortar, screed, design, control of the work quality,
construction site
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1.

INTRODUÇÃO

A construção civil tem experimentado um contexto marcado por um crescente
desenvolvimento de novas tecnologias, uma consequente busca pela otimização
e/ou racionalização do processo produtivo e pelo aumento na produtividade. Cada
vez mais, empresas ligadas à construção civil procuram investir nestas novas
tecnologias intencionando obter formas de melhorar a eficiência de seu processo
produtivo, por sua vez materializado na almejada relação entre elevação da
qualidade dos produtos associada a uma diminuição de custos. Neste contexto,
Moura e Sá (2014, p.70) expõe que:
a racionalização, na construção, estuda os processos de
transformação, fluxo e valor, visando ao aperfeiçoamento de
determinada atividade. Ou seja, analisa um processo existente,
apontando possíveis pontos fracos, suprindo informações desnecessárias, eliminando tempos de espera, estoques intermediários
e introduzindo melhorias, de forma eficiente, para acelerar a
produção.

No Brasil, observa-se que o aumento da produção racionalizada nos canteiros
de obras é cada vez mais comum, por exemplo, com o uso de projetos de
modulação de alvenarias, os quais constam com detalhamentos adequados para a
execução das alvenarias sem a necessidade de corte de blocos, bem como
soluções previamente pensadas para a interface com as instalações, permitindo
uma produção mais eficiente e reduzindo desperdícios de materiais.
Assim, como o projeto de modulação, tem-se observado ainda a preferência
de projetistas e construtores em adotar as instalações hidráulicas externas à
alvenaria consideradas como um avanço no tema racionalização, pois a prática
reduz a geração de resíduos pelo corte da alvenaria durante a execução, e ainda
garante a manutenção do sistema sem necessidade de quebra de alvenaria e
revestimento. Portanto, é possível afirmar que a racionalização da produção está
diretamente ligada ao aumento de produtividade com melhor aproveitamento de
recursos e consequente diminuição dos custos de produção.
Dentre essas novas tecnologias em fase de implantação por empresas
ligadas à construção civil, observa-se um crescimento na utilização de contrapiso
executado com argamassa fluida, denominado neste mercado como “contrapiso
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autonivelante”. Em março de 2013, em sua edição nº 192, a Revista Téchne veicula
a reportagem “Execução de contrapiso autonivelante industrial” 1, na qual há um
breve histórico sobre argamassa fluida. A reportagem ressalta que o material fora
desenvolvido na Europa na década de 1980; e no Brasil, sua utilização iniciara em
meados da década de 1990.
Pode-se afirmar que a composição da argamassa fluida possibilita um
sistema de bombeamento, garantindo uma rápida aplicação e resultado de
contrapiso com alta planicidade e potencial de utilização ao reabilitar, regularizar ou
nivelar contrapisos novos ou antigos, desde que corretamente especificado e
aplicado para essas finalidades, segundo a mesma reportagem. Prosseguindo nas
interpretações da literatura existente, observam-se as considerações de Martins
(2009) ao expor que a principal característica desta argamassa é a elevada fluidez e
coesão em comparação às argamassas convencionais, proporcionando uma
moldagem adequada e rápida, com menor incidência de patologias oriundas de
falhas de aplicação ou técnicas inadequadas, já que dispensa grande qualificação
do operário.
Apesar do uso da argamassa fluida na execução de contrapiso não ser uma
novidade, ressalta-se que a falta de referências normativas e estudos técnicos
acabam por desestimular a produção e utilização em larga escala desta tecnologia
pela construção civil. Muitos adotam referências internacionais, com o agravante de
que, muitas vezes, não caracterizam a realidade brasileira; outros preferem
referências normativas similares, como a de revestimento de fachada, das quais
utilizam a metodologia para execução de testes e relatórios de conformidade. Assim,
nesse contexto, busca-se neste trabalho propor uma sistematização de informações
referentes à execução de contrapisos com argamassa fluida.

1.1. Justificativa e Natureza da Pesquisa

Como exposto anteriormente, a busca pela racionalização da produção e
aumento da produtividade constituem estratégias adotadas por empresas ligadas à
1

Redação de Gisele Cichinelli e apoio técnico de Marcelo Coutinho (Gerente de produto da empresa
Weber Saint-Gobain).
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construção civil no país com o objetivo de se manterem competitivas no mercado.
Um dos caminhos é trilhado ao conhecer os procedimentos de determinada
tecnologia a ser adotada, bem como projetar, planejar e controlar a execução dos
serviços. É condição sine qua non ao garantir a utilização dos benefícios de uma
determinada tecnologia um bom desenvolvimento do projeto, principalmente no que
se refere a decisões tomadas frente a custos, prazos e qualidade (MELHADO,
2001).
Para Oliveira e Mitidieri (2012, p. 91), "cada vez mais a prática de projetar
com enfoque em desempenho deve ser incorporada ao processo de projeto,
principalmente em razão das crescentes preocupações a respeito de durabilidade e
da sustentabilidade". Ou seja, na etapa de desenvolvimento do projeto deve-se
prever o desempenho a ser alcançado pelo sistema em estudo. Neste sentido há a
Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575, em vigor no Brasil desde junho de 2013,
a qual relaciona os critérios e requisitos de desempenho para os sistemas dos
edifícios habitacionais, garantindo ao usuário um desempenho mínimo da edificação
em relação a sua segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Com base nessa
norma é necessário pensar no desempenho desde a fase de projeto, com destaque
para as novas tecnologias, que devem ser estudadas e suas informações
sistematizadas, proporcionando aos projetistas subsídios ao especificar e definir a
melhor forma de uso da tecnologia, garantido o alcance do desempenho global da
edificação conforme planejado.
Observa-se que projetistas e construtores não apresentam a mesma
preocupação com o desenvolvimento de projeto para todos os sistemas da
edificação – por exemplo, o sistema de estruturas se comparado ao sistema de
pisos. O projeto do sistema estrutural e seu planejamento executivo são pensados e
discutidos exaustivamente desde o início da obra; já o sistema de pisos, é pensado
somente no momento de sua execução, muitas vezes sem projeto ou planejamento
prévio. É evidente a diferença existente entre ambos se considerarmos a
complexidade da execução de cada um dos sistemas; no entanto, objetivando
alcançar um desempenho global da edificação torna-se necessário projetar e
planejar todos os sistemas da edificação antes do início das obras.
A discussão sobre a necessidade de projetar e definir o desempenho dos
sistemas dos edifícios ainda em projeto não é novidade e está presente em

17

pesquisas e trabalhos de autores como Barros e Sabbatini (1991), os quais apontam
para determinada precariedade quanto às informações em projeto de alguns
sistemas da edificação, como é o caso do sistema de contrapiso. Barros e Sabbatini
(1991 ,p.2), no Boletim Técnico “Tecnologia de produção de contrapiso para edifícios
habitacionais e comerciais”, afirmam:
Dentre as diversas atividades que se inserem neste grupo, encontrase a produção de contrapisos, que caracteriza bem esse conjunto.
Encarada como uma atividade secundária, não é contemplada como
um projeto específico, é deixada ao domínio do operário que na
maioria das vezes não considera nenhuma das variáveis
intervenientes no processo de produção de um contrapiso, como por
exemplo: suas funções, o tipo de revestimento que irá receber, os
materiais disponíveis para a sua execução, a base sobre a qual será
executado e as solicitações de uso.

Apesar de alguns estudos terem sido desenvolvidos na década de 1990
ressaltando a necessidade do projeto de contrapiso e sistematizando a sua
metodologia de desenvolvimento, nas obras em andamento nos dias de hoje ainda
se observa determinada precariedade de informação referente ao sistema,
observando-se que na maioria das vezes, o projeto nem chega a ser desenvolvido
pelos construtores. Diante desta falta de informação a execução do contrapiso
continua

sendo

ineficiente,

gerando

contrapisos

de

elevadas

espessuras,

geralmente com desperdício de materiais e ineficácia no controle de qualidade nas
etapas de produção.
Já o uso da argamassa fluida para execução de contrapiso, objeto de estudo
deste trabalho, é uma tecnologia que tem ganhado espaço no setor da construção
civil, pois apresenta potencial de eficiência produtiva quando comparada ao
contrapiso tradicional. Ressalta-se que a aplicação desta tecnologia, na maioria das
vezes, não vem acompanhada de informações adequadas quando utilizada na
execução do contrapiso, como por exemplo, os detalhes de projeto de produção,
informações

para

controle

da

qualidade

e

especificações

adequadas

às

características do material. Esta ausência pode ser explicada pela falta de
regulamentações e normas brasileiras específicas para o uso da argamassa fluida
em contrapisos. Sendo assim, ressalta-se a necessidade de sistematizar as
informações pertinentes à execução do contrapiso com argamassa fluida, com
relação à produção e controle de qualidade em obra, visando oferecer aos
projetistas informações necessárias para o desenvolvimento do projeto.

18

1.2. Objetivo

O objetivo principal desta dissertação é sistematizar as informações
sobre contrapiso aderido executado com argamassa fluida para uso em edifícios de
multipavimentos (residenciais e comerciais), a fim de auxiliar no desenvolvimento de
projeto e no controle da qualidade da obra.

1.3. Metodologia

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada na dissertação
consiste em revisão bibliográfica de temas e conceitos fundamentais que regem os
assuntos relacionados ao sistema pisos e seu desempenho, bem como assuntos
específicos à utilização da argamassa fluida para execução de contrapisos. Foram
utilizados como base bibliográfica dissertações, teses, artigos científicos publicados,
catálogos técnicos, normas nacionais e internacionais e trabalhos apresentados em
seminários e congressos.
Complementaram

esta

pesquisa

duas

entrevistas

realizadas

com

fornecedores de argamassa fluida prestadores do serviço de execução do
contrapiso. Elas tiveram como finalidade explorar as características da argamassa
fluida e os procedimentos utilizados para execução. Para tal, foi preparado pela
autora um questionário conforme apresentado no Anexo A.
Após a análise do material levantado nas pesquisas e entrevistas, realizou-se
um estudo de caso exploratório, conforme conceituação de Yin (2010), em obra
residencial em andamento na cidade de São Paulo, cujo objetivo foi exemplificar os
procedimentos de execução da tecnologia, levantar a metodologia de controle da
qualidade utilizada em campo e verificar a qualidade do material de projetos e/ou
procedimentos internos entregues à obra para execução do contrapiso.
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1.4. Recorte e/ou limites da pesquisa

O objeto deste estudo é a análise de contrapisos aderidos executados com
argamassa

fluida

usinada

em

edificações

residenciais

ou

comerciais

de

multipavimentos, ou seja, sistema de contrapisos para ambientes fechados de
tráfego leve, sem a influência de intempéries, com laje estrutural como substrato.
Não será abordado o estudo de contrapisos industriais, pois as suas solicitações de
uso são diferentes, sendo necessário o estudo de outros parâmetros de aceitação
específicos para o uso em questão. Também não será abordado o uso da
argamassa ensacada, a qual normalmente é utilizada em obras de menor porte e
requer um procedimento de execução e logística de canteiro diferente do uso da
argamassa usinada. Não será objeto de estudo deste trabalho o contrapiso não
aderido e o flutuante, pois ambos necessitam de tratamentos diferenciados na
execução.
Para a descrição do desempenho do contrapiso, será considerado o material
em seu estado final de utilização, excluindo-se os esforços solicitantes durante a
execução da obra, já que após a execução do contrapiso o ambiente deverá ser
preservado, sendo necessário prever a sua proteção antes de receber novas frentes
de trabalho e/ou trânsito de operários.

1.5. Estrutura da dissertação

CAPÍTULO 1 – Contextualização e introdução ao tema. Definição da abrangência da
dissertação por meio da definição da metodologia, justificativas, objetivos e recorte
da pesquisa.
CAPÍTULO 2 – Caracterização do sistema de pisos e suas camadas constituintes,
ressaltando as funções de cada uma delas e os critérios e requisitos de
desempenho que o sistema deve atender. Particularizar as características, funções e
desempenho do contrapiso e sua influência no sistema de pisos como um todo.
CAPÍTULO 3 – Sistematização das informações referentes ao contrapiso executado
com argamassa fluida, por meio da caracterização da tecnologia e seus materiais,
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procedimentos de execução, informações de projeto relevantes à execução, e
metodologia de controle de qualidade.
CAPÍTULO 4 – Apresentação do estudo de caso de obra que utilizou o contrapiso
executado com argamassa fluida. Exemplificação dos procedimentos adotados para
a execução, levantamento de informações projetuais relevantes para execução e
verificação da metodologia de controle de qualidade adotada e principais
dificuldades de execução.
CAPÍTULO 5 – Considerações finais a respeito do atendimento aos objetivos
propostos e das dificuldades de realização do trabalho. Síntese das principais
descobertas e propostas feitas no trabalho. Propostas de frentes de pesquisas para
trabalhos futuros.

21

2.

O SISTEMA DE PISO

Ao estudar um edifício em toda a sua complexidade faz-se necessário
entender a sua composição, funções de cada uma de suas partes e como estas
interagem entre si.

A International Organization for Standardization – ISO 6241

(1984) desmembra o edifício em quatro partes: estrutura, divisões espaciais
externas, divisões espaciais internas e serviços (instalações), as quais têm diversas
funções, entre elas, a de garantir o atendimento às necessidades dos usuários. Tais
partes, aqui denominadas de sistemas (conforme terminologia da ABNT NBR
15.575-3, 2013) são formadas por elementos, que por sua vez são formados por
componentes. Os componentes são produtos manufaturados como unidades
distintas desempenhando uma função específica no elemento.
A ISO 6241 (1984) subdivide as vedações horizontais, tema desta pesquisa,
em duas partes: divisões espaciais horizontais externas e internas. As divisões
espaciais horizontais externas são compostas por elementos de divisões horizontais
que fazem a interface do ambiente interior com o exterior como pisos externos de
terraços e sacadas, coberturas e aberturas (alçapões). As divisões espaciais
horizontais internas são compostas por elementos que têm a função de divisão
horizontal entre dois ambientes fechados, como pisos entre dois pavimentos e
alçapões internos (ISO 6241, 1984). O objeto principal desta pesquisa são os
elementos da vedação horizontal interna ao edifício (elementos horizontais
posicionados entre dois pavimentos consecutivos), sem a influência de intempéries,
conforme caracterização na sequência.

2.1. Caracterização do sistema de piso (vedação horizontal)

A partir das definições da ISO 6241 (1984) analisam-se as considerações de
Barros (1991) para quem a composição do sistema de vedações horizontais interna
ao edifício pode ser entendida como um conjunto constituído por três elementos:
forro do pavimento inferior, laje estrutural e o piso do pavimento superior (vide Figura
1).
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Figura 1 - Ilustração das camadas de um sistema de vedação horizontal entre dois
pavimentos consecutivos.

Fonte: Saarimaa; Sneck e Waananem (1972)2 apud Barros (1991)

Conforme as definições de Barros, Flain e Sabbatini (1993), o forro é um
elemento de vedação fixado na parte inferior da laje e desempenha a função de
acabamento do teto do pavimento inferior; pode ser o próprio acabamento da parte
inferior da laje, como pintura ou gesso liso; mas dependendo do padrão construtivo
estipulado em projeto, pode ser facultativo. Por sua vez, a laje estrutural divide os
dois pavimentos e pode ser executada com diferentes tecnologias e materiais,
conforme o projeto. Já o piso do pavimento superior pode ser composto por
camadas com características particulares que juntas definem o desempenho da
camada de piso.
Para a Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575-3 (2013, p. 4), o sistema
de piso é caracterizado pelo “sistema horizontal, ou inclinado, composto por um
conjunto parcial ou total de camadas (por exemplo, camada estrutural, camada de
contrapiso, camada de fixação, camada de acabamento) destinado a atender a
função de estrutura, vedação e tráfego”, como pode ser observado na Figura 2.

2

SAARIMAA. J.; SNECK. T.; WAANANEM. M. Performance analysis of floors. National Bureau of
Standards Special Publication 361, v. 1: Performance Concept in Buildings. In: Proceedings of the
Pennsylvania (Issued March 1972). pp. 613-623.
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Figura 2 - Exemplo genérico de um sistema de pisos e seus elementos.

Fonte: ABNT NBR 15.575-3 (2013)

Neste trabalho será adotada a definição de sistema de piso expressa na
ABNT NBR 15.575-3 (2013), entretanto a camada estrutural, definida como a laje no
contexto deste trabalho, e o forro não serão objetos desse estudo, sendo escopo do
trabalho o estudo da camada de contrapiso e sua interface com as demais camadas.
O sistema de piso para exercer o desempenho para o qual foi planejado, deve
apresentar diversas características e propriedades compatíveis com a utilização e
ambiente de exposição a que estará submetido durante sua vida útil. Estas
características estão relacionadas aos materiais e técnicas de execução das
camadas que o compõem, conforme detalhado nos itens a seguir.

2.1.1. Camada de impermeabilização

No sistema de pisos, observa-se que a presença da camada de
impermeabilização é facultativa. Como expõe Barros, Flain e Sabbatini (1993), em
um edifício residencial de múltiplos pavimentos, normalmente essa camada está
presente apenas nas áreas molháveis do apartamento (varandas, banheiros,
cozinhas e áreas de serviços).
Observa-se ainda um debate entre os profissionais da construção civil sobre
em quais ambientes nos apartamentos residenciais é de fato necessário o requisito
da estanqueidade. Neste contexto, como a ABNT NBR 95753 não especifica estes
ambientes, nem na versão de 2003 e nem na atual de 2010, muitos desses
profissionais adotam a impermeabilização apenas nas áreas dos ralos, deixando
muitas vezes o restante do ambiente molhado desprotegido.

3

ABNT NBR 9.575: Norma técnica referente à impermeabilização, seleção e projeto.
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A publicação da Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575-3 (2013)
apresenta contribuições para este debate ao distinguir áreas secas, áreas molhadas
e áreas molháveis. A Norma determina a obrigatoriedade da estanqueidade apenas
nas áreas molhadas, ao definir que as molhadas são aquelas áreas que em
condição normal de uso e exposição podem resultar na formação de lâmina d’água
(por exemplo, banheiro com chuveiro, área de serviço e áreas descobertas). Já as
áreas molháveis são aquelas que recebem respingos de água na condição normal
de uso, porém que não resultem na formação de lâmina d’água (por exemplo,
banheiro

sem

chuveiro,

cozinhas

e

sacadas

cobertas),

nestas

áreas

a

estanqueidade é facultativa.
Uma vez definidas as áreas estanques, tendo como referência a ABNT NBR
15.575-3 (2013), definem-se quais as formas de garantir a estanqueidade nestes
ambientes, e entre eles está o uso da camada de impermeabilização. Com base nas
premissas apresentadas pela ABNT NBR 9575 (2010) sobre as funções da
impermeabilização, destacam-se: a) evitar a passagem de ﬂuidos e vapores nas
construções pelas partes que requeiram estanqueidade; b) proteger os elementos e
componentes construtivos que estejam expostos ao intemperismo (ação de agentes
agressivos presentes na atmosfera); c) proteger o meio ambiente de agentes
contaminantes; d) possibilitar, sempre que possível, acesso à impermeabilização
com o mínimo de intervenção nos revestimentos sobrepostos a ela, dentre outros
fatores. Esta norma descreve ainda as exigências e recomendações para o
desenvolvimento do projeto de impermeabilização, o qual deve ser compatibilizado
com as demais disciplinas desde a fase de projeto básico até a do projeto executivo
e detalhamento, evitando que decisões sejam adotadas em obra sem os critérios
adequados de seleção de materiais e de definição de técnicas a serem adotadas.
Nesse contexto, Souza e Melhado (1997) em seu trabalho “Diretrizes para
uma metodologia de projeto de impermeabilização de pisos do pavimento tipo de
edifícios” discutem que o tipo de impermeabilização a ser aplicada deve levar em
consideração alguns parâmetros e condicionantes, por exemplo:


Características do empreendimento: padrão do produto e risco admitido pelo
construtor;



Características da laje: tipo de laje, deformabilidade e método construtivo;
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Características do ambiente: solicitação em relação à água, dimensões e
formato;



Inter-relação com os demais sistemas e elementos do edifício: características
dos revestimentos de piso especificados, tipo e características das vedações
verticais;



Execução: facilidade de execução, produtividade e método construtivo do
sistema de impermeabilização;



Características do sistema de impermeabilização: garantia fornecida pelo
fabricante, durabilidade esperada do sistema, custo global, espessura total do
sistema de impermeabilização e número de camadas;



Características de mercado: disponibilidade de fabricante, etc.
A camada de impermeabilização pode ser formada pelos mais distintos

materiais e componentes e deve ser estudada e especificada conforme as funções
que deva exercer em determinado uso. A ABNT NBR 9574 (2008) classifica os tipos
de impermeabilização como rígidas (argamassa impermeável com aditivo hidrófugo,
argamassa modificada com polímero, argamassa polimérica, cimento cristalizante
para pressão negativa, cimento modificado com polímero e membrana epoxídica) ou
flexíveis (membras asfálticas, elastoméricas, de poliuretano, acrílicas e mantas de
poliuretano, acrílicas e elastoméricas, entre outras).
A norma indica que para as impermeabilizações rígidas é necessário prever
proteção mecânica sobre as mesmas, a qual pode ser executada diretamente sobre
a impermeabilização, sem necessidade da camada separadora4. Já para as flexíveis
é necessário prever uma camada separadora entre a impermeabilização e a camada
subsequente. Desta forma, quando utilizado o contrapiso sobre a camada de
impermeabilização, adota-se que as impermeabilizações rígidas trabalharão
aderidas ao contrapiso, ou seja, mantém-se o conceito de contrapiso aderido,
conforme a ser descrito no item 2.3.2 deste trabalho.
A ABNT NBR 9575 (2010, p.14) ainda indica que:

“ nos locais onde a

impermeabilização for executada sobre o contrapiso, este deve estar perfeitamente
aderido ao substrato”, sendo assim, nesta situação também se mantém o conceito

4

A ABNT NBR 9575 (2010, p.4) define a camada separadora: “estrato com a função de evitar a
aderência de outros materiais sobre a camada impermeável”.
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de contrapiso aderido. Para as impermeabilizações flexíveis, salvo as exceções
citadas, o contrapiso deverá ser executado sobre a camada separadora,
enquadrando-se no conceito de contrapisos não aderido ou flutuante, que não é
objeto deste trabalho5.
Portanto, conhecendo o tipo de solicitação que o sistema de pisos estará
submetido em sua vida útil e também às exigências das normas em vigor, ABNT
NBR 15.575-3 (2013) e ABNT NBR 9575 (2010), é possível especificar em projeto o
melhor tipo de solução tecnológica para os diversos sistemas de pisos de uma
unidade residencial, visando assim garantir o desempenho adequado e resguardar
os gastos de execução conforme o estimado previamente na etapa de projeto.

2.1.2. Camada de isolamento térmico e/ou acústico

O isolamento térmico para as vedações horizontais em países de clima
tropical, como o Brasil, é feito normalmente apenas nas coberturas das edificações,
pois é nesta área que haverá a incidência de radiação solar direta com exposição a
elevadas temperaturas. Estas altas temperaturas submetem a laje a movimentações
de dilatação e retração, podendo gerar fissuras ou trincas, tanto na laje, quanto nas
vedações verticais ligadas diretamente a ela. Sendo assim, recomenda-se o uso da
camada de isolante térmico, pois além de proporcionar o conforto dos usuários dos
pavimentos superiores, possibilita ainda a diminuição de variações estruturais na laje
de cobertura (BARROS, 1991).
A camada de isolamento térmico pode ser feita com materiais como fibras
minerais, espumas plásticas rígidas de poliuretano ou poliestireno expandido,
vermiculita expandida, entre outros. Conforme Vittorino, Sato e Akutsu (2003, p.
1278), “a resistência térmica destes materiais é devida principalmente à grande
quantidade de ar presente entre as fibras ou confinado nas pequenas células

5

Conforme definições da ABNT NBR 9575 (2010), há algumas exceções em que não há necessidade
de a impermeabilização flexível ter a camada separadora com a proteção mecânica, como por
exemplo para as impermeabilizações do tipo: membrana elastomérica de policloropreno e polietileno
clorossulfonado; membrana de poliuretano; membrana de polímero com cimento; manta de polietileno
de alta densidade; manta elastomérica de poliisobutileno isopreno; ou a impermeabilização não
requer proteção mecânica, como é o caso da membrana acrílica.
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formadas no processo de expansão das espumas e dos isolantes granulares”.
Apesar de ser usualmente realizada na cobertura, a aplicação da camada de
isolamento térmico no sistema de vedações horizontais pode ocorrer entre
pavimentos consecutivos em casos específicos, como unidades que abrigam o uso
de câmeras frigoríficas, por exemplo, mas como são casos específicos, merecem
uma análise e estudos particularizados.
Já a camada de isolamento acústico tem sido mais utilizada entre duas
unidades consecutivas, visto que as construtoras recebem muitas reclamações dos
usuários com relação ao conforto acústico de suas unidades, conforme expõe
Medeiros e Muniz (2012). Além disto, a ABNT NBR 15.575-3 (2013) passou a
estabelecer o desempenho acústico mínimo aceitável para uma edificação, o que
implica ao sistema de pisos atendimento aos critérios dessa norma. A referida norma
não determina necessariamente a utilização da camada acústica, mas indica os
valores mínimos de propagação de som entre unidades autônomas, bem como
níveis de atenuação sonora que os elementos construtivos devem garantir, cabendo
assim aos construtores e projetistas avaliarem os sistemas adotados pela empresa,
e verificarem se há ou não necessidade de utilização da camada de isolamento
acústico para garantir o desempenho acústico mínimo estipulado.
Os ruídos entre duas unidades habitacionais podem ser originários de
diversas fontes, classificados como ruídos aéreos ou ruídos de impacto. O ruído
aéreo é aquele que pode ser originário de uma fonte sonora, como pessoas
conversando ou um aparelho de som ligado. Já o ruído de impacto é originado pela
vibração dos elementos da edificação (pisos, paredes e coberturas), como por
exemplo, uma pessoa batendo o prego na parede ou uma pessoa caminhando no
pavimento superior.
Conforme Ferraz (2008) o isolamento acústico do ruído aéreo entre duas
unidades habitacionais pode ser obtido eliminando as formas da passagem do som,
seja por via direta entre paredes ou por vias indiretas, como as frestas em paredes,
entre lajes e paredes ou entre paredes. As aberturas de portas, janelas, dutos de ar
e eletrodutos são as principais fontes de propagação do ruído aéreo, sendo assim,
devem ser projetados de forma a atenuar o efeito entre duas unidades distintas.
Concernente ao ruído de impacto, para Pedroso (2007) o mesmo pode ser
isolado de três maneiras: 1) isolamento pela utilização de forro falso no recinto de
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recepção do ruído; 2) isolamento do piso na origem do impacto, através de forrações
com materiais macios como tapetes espessos e carpetes e, 3) isolamento pela
interposição de material flexível – resiliente – entre o revestimento e a laje, método
este denominado como piso flutuante. Conforme o autor, este último é o método
mais eficiente dentre os três e a sua concepção baseia-se em utilizar um material
elástico que isola o contrapiso e o seu revestimento final da laje estrutural do
edifício. Este material elástico que atua como amortecedor será mais eficiente
quanto maior for a sua resiliência (ver Figura 3). Estes materiais resilientes podem
ser: espuma de polietileno, lã de vidro, borracha com baixa densidade, poliestireno
expandido, entre outros.

Figura 3 - Piso flutuante: utilização da camada de isolamento acústico.

Fonte: Acervo da autora

Analisando a figura anterior é possível observar que para uma maior
eficiência da camada de isolamento acústico deve-se ter cuidado com o seu
acabamento, pois a mesma deve envolver o contrapiso tanto em sua parte inferior,
impedindo o contato com a laje, quanto às faces laterais, evitando o contato desse
com as paredes ou divisórias, impedindo assim que qualquer vibração seja
transmitida para a estrutura do edifício. A manta deve cobrir as tubulações
hidráulicas alguns centímetros acima do nível do piso, e para os rodapés deve ser
previsto uma junta elástica ou um mastique, evitando assim que estes sistemas
transmitam as vibrações (PEDROSO, 2007).
Por fim, observa-se que a utilização das camadas de isolamento acústico ou
térmico em um sistema de pisos é opcional, e cabe ao projetista especificar os locais
para sua aplicação, seja para atendimento às normas vigentes ou aumentar o
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conforto do usuário em determinadas situações. Ressalta-se que quando se utiliza a
camada de isolamento térmico e/ou acústico sob a camada do contrapiso, este deve
ficar isolado do substrato, ou laje, adequando-se ao conceito de contrapiso flutuante,
conforme classificação descrita no item 2.3.2 na sequência.

2.1.3. Camada de contrapiso

Essa camada do sistema de piso pode ser formada por uma ou mais
camadas podendo ser aderido à laje, não aderido ou flutuante, devendo apresentar
características de resistência mecânica, aderência ao substrato, capacidade de
absorver deformações e regularidade superficial. Como o objeto principal deste
trabalho é o contrapiso, este assunto será aprofundado no item 2.3.

2.1.4. Camada de acabamento

A ABNT NBR 15.575-3 (2013, p. 5) define que a camada de acabamento é
composta por “um ou mais componentes (por exemplo, laminados, placas
cerâmicas, vinílicos, revestimentos têxteis, rochas ornamentais, madeiras, etc.)
destinada a revestir a superfície do sistema de piso e atender funções de proteção e
acabamento estético e funcional. ”
Para Barros (1991), a camada de acabamento, juntamente com a camada de
ligação, ou fixação e a camada de regularização formam o revestimento. Segundo a
autora, o uso destas três camadas não é obrigatório em todos os sistemas de piso,
pois a camada de regularização pode ou não existir ao considerar a condição do
contrapiso e do tipo de acabamento final que será utilizado. A camada de ligação, ou
fixação, é a argamassa ou o adesivo que faz a ligação entre o substrato e o
acabamento final, caso seja utilizada argamassa alisada ou emulsões poliméricas,
esta camada é desnecessária.
Como o acabamento é a camada que fica exposta ao usuário, ela recebe
diretamente as solicitações do meio onde está inserida. Como tal está relacionada
principalmente à segurança do usuário e valorização estética do sistema de pisos, e
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para isto, deve atender aos requisitos de resistência mecânica, resistência à
abrasão, resistência ao ataque de agentes químicos, conforto tátil, visual e
antropodinâmico, e ter durabilidade compatível com a VUP estabelecida, etc.
O tipo de acabamento deve ser escolhido em função do uso do ambiente.
Para a sua especificação o arquiteto deve levantar algumas informações: o tipo de
tráfego que ocorrerá no ambiente (se leve, intermediário ou intenso); a presença ou
não de água; as técnicas de execução que serão utilizadas; tipos de materiais a
serem empregados. Este último está diretamente ligado às classificações anteriores,
como também ao valor estético pretendido ao ambiente. Este assunto pode ser
aprofundado no Texto Técnico TT/PCC/05 – Tecnologia de Produção de
Revestimento de Pisos, de 1993 (BARROS, FLAIN E SABBATINI, 1993).

2.2. Desempenho do sistema de pisos

A Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575-3 (2013) apresenta os
requisitos e critérios de desempenho mínimo para edifícios residenciais visando
garantir habitabilidade e segurança aos usuários. Dentre as seis partes que compõe
a norma, a terceira trata especificamente do sistema de pisos apresentando a
descrição dos requisitos mínimos para o sistema de piso. Considerando a natureza
deste trabalho atenta-se para as categorias de desempenho estrutural, segurança
ao

fogo,

segurança

de

utilização,

estanqueidade,

desempenho

acústico,

durabilidade e manutenibilidade, conforto tátil, visual e antropodinâmico. Discorremse a seguir os principais requisitos do sistema de pisos, cujo atendimento é
influenciado pelo contrapiso.

2.2.1. Desempenho Estrutural

A ABNT NBR 15.575-3 (2013) apresenta alguns requisitos e critérios como: a)
estabilidade e resistência estrutural, b) limitação dos deslocamentos verticais, c)
resistência a impactos de corpo duro e mole, d) resistência a cargas verticais
concentradas, (estabilidade e resistência estrutural) como descrito na sequência:
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a)

Estabilidade e resistência estrutural (Estado limite último):

Requisito - não apresentar ruína, seja por ruptura ou perda de estabilidade e
nem falhas que coloquem em risco a integridade física do usuário.
Critério - a estabilidade e a resistência estrutural estão relacionadas à camada
estrutural do sistema de vedações horizontais e relacionam-se aos critérios
estabelecidos na parte dois, da mesma norma, no tocante aos requisitos do sistema
estrutural da edificação. Estes critérios determinam que o projeto estrutural deve
atender as disposições aplicáveis das normas que abordam a estabilidade e a
segurança estrutural para todos os componentes estruturais da edificação
habitacional. Devem ser necessariamente consideradas nos projetos as cargas
permanentes, acidentais (sobrecargas de utilização), devido ao vento e a
deformações impostas (variação de temperatura e umidade, recalques das
fundações), conforme preconiza as normas técnicas ABNT NBR 8681, ABNT NBR
6120, ABNT NBR 6122 e ABNT NBR 6123.

b)

Limitação dos deslocamentos verticais (Estado limite de serviço):

Requisito - limitar os deslocamentos verticais da camada estrutural do sistema
de piso, bem como a ocorrência de fissuras ou quaisquer falhas.
Critério – assim como o tópico anterior, os critérios para a limitação dos
deslocamentos verticais estão descritos na ABNT NBR 15.575-2 (2013), que trata
dos limites de deslocamentos verticais e os vinculam às demais normas de projeto
estrutural vigente no país. Esta norma técnica, observando o que preconiza outras
normas técnicas, define que sob a ação de cargas gravitacionais, de temperatura, de
vento (ABNT NBR 6123), recalques diferenciais das fundações (ABNT NBR 6122)
ou outras solicitações atuantes sobre a construção (ABNT NBR 8681), os
componentes estruturais não podem apresentar deslocamentos maiores que os
estabelecidos nas normas de projeto estrutural (ABNT NBR’s 6118, 7190, 8800,
9062, 15961 e 14762), nem fissuras com aberturas maiores que os limites indicados
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nas normas técnicas (NBR 6118 e 9062 ou outra norma específica para o método
construtivo adotado), bem como abertura superior a 0,6 mm em qualquer situação.

c)

Resistência a impactos de corpo duro:

Requisito - Resistir aos impactos de corpo duro previsíveis nas condições
normais de serviço, sem apresentar ruína no sistema de pisos.
Critérios - Sob a ação de impactos de corpo duro, os sistemas de pisos
devem atender às solicitações indicadas no Tabela 1.

Tabela 1 - Critérios e níveis de desempenho para impacto de corpo duro em
sistemas de pisos.
ENSAIO DE IMPACTO
CRITÉRIO DE DESEMPENHO
DE CORPO DURO (J)

5

Não ocorrência de ruptura total de camadas de
acabamento.
Permitidas falhas superficiais como mossas,
lascamentos, fissuras e desagregações.
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Não ocorrência de ruína e traspassamento.
Permitidas falhas superficiais como mossas,
lascamentos, fissuras e desagregações.
Fonte: ABNT NBR 15.575-3 (2013)

d) Resistência a impactos de corpo mole:

Requisito: Não sofrer ruptura ou instabilidade sob as energias de impacto
indicada na Tabela 02.
Critério: Sob a ação de impactos de corpo mole, os componentes da estrutura
do sistema de pisos não podem sofrer ruptura ou instabilidades sob as energias de
impacto estabelecidas na Tabela 02, sendo tolerada a ocorrência de fissuras,
escamações, delaminações e outros danos em impactos de segurança, respeitando
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os limites para deformações instantâneas e residuais dos componentes. Não podem
causar danos a outros componentes acoplados aos componentes sob ensaio.

Tabela 2 - Critérios e níveis de desempenho para impacto de corpo mole em pisos
ENSAIO DE IMPACTO
CRITÉRIO DE DESEMPENHO MÍNIMO - M
DE CORPO MOLE (J)
960

Não ocorrência de ruína e traspassamento.
Permitidas: falhas superficiais, como mossas,
lascamentos, fissuras, destacamentos e desagregações.

720

Não ocorrência de ruína e traspassamento.
Permitidas: falhas superficiais, como mossas,
lascamentos, fissuras, destacamentos e desagregações.

480

Não ocorrência de ruína e traspassamento.
Permitidas: falhas superficiais, como mossas,
lascamentos, fissuras, destacamentos e desagregações.

360

Não ocorrência de falhas

240

Não ocorrência de falhas
Limitação de deslocamento vertical
Dv ≤ L/300; dw ≤ L/900

120

Não ocorrência de falhas
Fonte: ABNT NBR 15.575-2 (2013)

e) Cargas verticais concentradas:

Requisito - Resistir a cargas verticais concentradas previsíveis nas condições
normais de serviço, sem apresentar ruína ou danos localizados, nem deslocamentos
excessivos.
Critério - Os sistemas de pisos não podem apresentar ruptura ou qualquer
outro dano quando submetido a cargas verticais concentradas de 1 kN aplicadas no
ponto mais desfavorável, não podendo ainda, apresentar deslocamentos superiores
a L/500 se constituídos ou revestidos de material rígido ou L/300 se constituídos ou
revestidos de material dúctil.
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Sendo assim, conclui-se que estabilidade, a resistência estrutural, a limitação
dos deslocamentos verticais e a resistência a impactos de corpo mole estão
relacionadas ao desempenho da camada estrutural do sistema de pisos (laje).
Porém, a resistência a impactos de corpo duro e às cargas verticais são requisitos
relacionados não só à camada estrutural, mas também às camadas do contrapiso e
do revestimento superficial. Nestas camadas, a escolha do material a ser
empregado definirá a sua capacidade de absorver as solicitações normais de
utilização durante a sua vida útil; por exemplo, ao utilizar um material de
acabamento flexível ou de baixa espessura (acabamentos têxteis ou vinílicos), a
solicitação imposta é diretamente transmitida ao contrapiso, cabendo a este resistir
ao esforço e transmitir a carga à estrutura.

2.2.2. Estanqueidade

O atendimento ao requisito de estanqueidade está diretamente ligado à
existência e eficácia da camada da impermeabilização e, em alguns casos, da
camada do contrapiso, pois existem alguns produtos no mercado que são
considerados contrapisos impermeáveis e cumprem as funções tanto da camada de
contrapiso quanto da camada de impermeabilização, dispensando a utilização de
duas camadas separadas. É o caso da utilização de contrapiso de argamassa com
adição de polímeros, cuja solução é comumente utilizada em áreas molhadas
internas da edificação (banheiros e áreas de serviço), nas quais a argamassa é
aplicada diretamente sobre a laje.
Para especificar o tipo de polímero, a dosagem ideal e a técnica de execução
a serem utilizadas no contrapiso com argamassa polimérica, recomenda-se
consultar o Boletim Técnico BT/PCC/268 “Diretrizes para Produção de Contrapisos
Estanques”. Neste documento, os autores Barros e Godoy (2000), apresentam uma
pesquisa com ensaios experimentais de alguns tipos de polímeros que podem ser
utilizados no contrapiso estanque.
A ABNT NBR 15.575-3 (2013) delimitou dois requisitos para que o sistema de
pisos seja considerado estanque; 1) estanqueidade de sistema de pisos em contato
com a umidade ascendente e 2) estanqueidade de sistemas de pisos de áreas
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molhadas. Como o primeiro requisito está fora da delimitação deste trabalho, não
será tratado. O segundo, estanqueidade de sistemas de piso de áreas molhadas, é
definido pela ABNT NBR 15.575-3 (2013, p.18) como a necessidade de “impedir a
passagem da umidade para outros elementos construtivos da habitação”, cujo
critério determina que “o sistemas de pisos de áreas molhadas não podem permitir o
surgimento de umidade, permanecendo secas a superfície inferior e os encontros
com as paredes e pisos adjacentes que os delimitam, quando submetidos a uma
lâmina d’água de no mínimo 10 mm em seu ponto mais alto, durante 72 h.”
Para as áreas molháveis, não há requisito especifico de estanqueidade, pois
estas áreas não são consideradas estanques pela ABNT NBR 15.575-3 (2013),
consequentemente, deve ser previsto no Manual de Uso e Operação a proibição do
uso de água para a limpeza destes ambientes, ou outras recomendações
pertinentes.

2.2.3. Durabilidade e manutenibilidade

A durabilidade e a manutenibilidade do sistema de pisos estão diretamente
ligadas à camada de acabamento, a qual fica exposta às solicitações dos usuários
durante a sua vida útil. Porém, é função do contrapiso garantir a ligação da camada
de acabamento ao substrato, sendo assim, este deve ser projetado e executado
visando atender esta função, pois do contrário, a camada de acabamento poderia
apresentar patologias que diminuiriam a sua vida útil. A ABNT NBR 15.575-3 (2013,
p.22) define que os sistemas de pisos,
não podem apresentar sensibilidade excessiva às condições de
serviço previsíveis, alterando suas características funcionais ou
estéticas além do esperado em função de seu envelhecimento
natural ao longo da vida útil, requerendo maior esforço e
investimento dos usuários em atividades de manutenção ou impondo
restrições ao uso normal do ambiente construído

A mesma norma, associa à durabilidade e a manutenibilidade a três
requisitos: resistência à umidade do sistema de pisos de áreas molhadas e
molháveis, resistência ao ataque químico dos sistemas de pisos e resistência ao
desgaste em uso.
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A resistência à umidade do sistema de pisos de áreas molhadas ou molháveis
é definida na ABNT NBR 15.575-3 (2013, p. 22): “capacidade de resistir à exposição,
à umidade, em condições normais de uso, sem apresentar alterações em suas
propriedades que comprometam seu uso”. A mesma norma ainda complementa que
os sistemas de piso não devem apresentar patologias como bolhas, fissuras,
empolamentos, eflorescências, desagregação superficial, dentre outros, quando
submetida à situação de umidade, mesmo que excessiva. Já a resistência ao ataque
químico define que o sistema de pisos, principalmente a camada de acabamento,
deve resistir aos produtos de limpeza presentes na limpeza doméstica.
Por sua vez, a resistência ao desgaste em uso indica a resistência do piso
submetido a esforços mecânicos em condição normal considerando os usos de cada
ambiente, garantindo assim a durabilidade do sistema durante a sua vida útil.
Associam-se as características de cada material utilizado na camada de
acabamento às naturezas do esforço solicitado ao sistema e às condições de
utilização. Desta forma, recomenda-se prever em projeto o tipo de acabamento mais
adequado ao ambiente em função de seu uso.

2.2.4. Segurança contra o fogo

Os dois requisitos principais para o atendimento à segurança contra o fogo do
sistema de pisos expostos na ABNT NBR 15.575-3 (2013) são:
a)

Dificultar a ocorrência da inflamação generalizada. Este requisito é

descrito na ABNT NBR 15.575 (2013, p. 18) como: “Dificultar a ocorrência da
inflamação generalizada no ambiente de origem e não gerar fumaça excessiva
capaz de impedir a fuga dos ocupantes em situações de incêndio. ” A norma
determina este requisito com base em dois critérios: o primeiro, está associado à
reação ao fogo da face inferior do sistema de piso (camada estrutural); o segundo
relaciona-se à face superior do sistema de piso (camada de acabamento e suas
camadas subsequentes que podem interferir no comportamento de reação ao fogo).
i.

O critério relacionado à camada estrutural indica que as áreas de cozinha
e áreas de uso comum devem ser no mínimo classe I e IIA, que estão
relacionadas respectivamente a materiais incombustíveis e materiais
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combustíveis, com índice de propagação superficial de chama igual ou
inferior a 25 (IP<25) e densidade específica óptica máxima de fumaça
igual ou inferior a 450 Dm6. Para os demais ambientes da habitação são
aceitos os materiais com as características já descritas (classe I e IIA),
mas também aqueles com o índice de propagação superficial de chama
até 75 (classe III A). Para áreas das escadas, poços de elevadores e
átrios prevalecem os mesmos critérios das cozinhas e áreas comuns
(classe I e IIA), porém, com densidade específica óptica máxima de
fumaça (Dm) inferior a 100.
ii.

Para o segundo critério, relacionado à camada de acabamento e suas
camadas subsequentes, que podem interferir no comportamento ao fogo,
a norma indica que as faces superiores dessas camadas devem atender
às classes I, IIA, IIIA ou IVA, com exceção do interior das escadas, as
quais devem classificar-se como I ou IIA com Dm ≤ 100.

b)

Dificultar a propagação do incêndio, da fumaça e preservar a

estabilidade estrutural da edificação (resistência ao fogo). Este requisito está
associado à camada estrutural que, com o auxílio da camada de contrapiso,
revestimento e forro, contribui para a estabilidade estrutural do sistema de piso em
caso de incêndio, isolando o contato direto do fogo com a estrutura, bem como
auxiliando na compartimentação vertical entre pavimentos. A ABNT NBR 15.575-3
(2013), relaciona os seguintes critérios para este requisito:
i. Resistência ao fogo de elementos de compartimentação vertical e elementos
estruturais associados com valores de resistência variando em função da
altura da edificação7: 1) unidades habitacionais assobradadas, isoladas ou
geminadas: 30 minutos; 2) edificações multifamiliares até 12 m de altura:
30 minutos; 3) edificações multifamiliares com altura acima de 12 m e até
23 m: 60 minutos; 4) edificações multifamiliares com altura acima de 23 m

6

Dm - Densidade específica óptica máxima de fumaça.
A ABNT NBR 15.575-3 (2013, p. 12) define que “a altura da edificação é a medida em metros do
piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento. Para medição da altura da edificação, não são
considerados: os subsolos destinados exclusivamente a estacionamento de veículos, vestiários e
instalações sanitárias, áreas técnicas em aproveitamento para quaisquer atividades ou permanência
humana; os pavimentos superiores destinados exclusivamente a áticos, casas de máquinas,
barriletes, reservatórios de água e assemelhados; o pavimento superior da unidade duplex do último
piso da edificação. ”
7
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e até 30 m: 90 minutos; 5) edificações multifamiliares com altura acima de
30 m e até 120 m: 120 minutos; 6) edificações multifamiliares com altura
acima de 120 m: 180 minutos; 7) subsolos: no mínimo igual ao dos pisos
elevados da edificação e não menos que 60 minutos para alturas
descendentes até 10m e não menos que 90 min para alturas
descendentes superiores a 10m.
ii. Selagem corta-fogo nas prumadas elétricas e hidráulicas. Os furos feitos nos
pisos ou vazios deixados na laje (shafts) para a passagem das prumadas
de elétrica, hidráulica ou outros sistemas devem prever a selagem cortafogo, com tempo de resistência ao fogo idêntico ao requerido para o
sistema de piso, levando em consideração a altura da edificação. Para
estes casos é comum a utilização de mantas de lã de rocha, fibra
cerâmica com camada de argamassa isolante com vermiculita, mastiques
intumescentes, revestimentos isolantes, concreto refratário, bolsas de
selagem, colarinhos intumescentes e tiras adesivas, entre outros.
iii. Selagem corta-fogo de tubulações de materiais poliméricos. As tubulações
com diâmetro interno maior que 40 mm que atravessam o sistema de
pisos devem prever selagem especial para fechamento do buraco
resultante na laje caso o tubo venha a ser consumido pelo fogo.
iv. Registros corta-fogo nas tubulações de ventilação. As tubulações de ar
condicionado ou ventilação que transpassem o sistema de pisos devem
prever registros corta-fogo e resistir ao fogo pelo mesmo período requerido
ao sistema de piso. Quando a tubulação não puder prever este registro, e
caso não esteja protegida pelo enclausuramento da escada, toda a
tubulação deve apresentar resistência ao fogo, no mínimo, por 120
minutos, não podendo ser inferior ao tempo de resistência ao fogo
requerida para a edificação.
v. Prumadas enclausuradas. São aquelas que apresentam paredes corta-fogo
com o tempo de resistência igual ao exigido para a edificação. Neste caso
não é necessário utilizar selagem no piso, mas deve ser considerada a
selagem corta-fogo para as tubulações de material polimérico nos pontos
onde a tubulação traspassa a parede corta-fogo.
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vi. Prumadas de ventilação permanente. Os dutos de ventilação ou exaustão
permanente de banheiros compostos por materiais incombustíveis devem
apresentar as derivações para os banheiros com grades de material
intumescente com resistência ao fogo maior ou igual ao sistema de pisos.
Caso esta premissa não seja atendida, deve-se prever o registro cortafogo nas tomadas de ar do duto.
vii. Prumadas de lareiras, churrasqueiras, varandas gourmet e similares. Os
dutos para estes sistemas devem ser incombustíveis e projetados para
evitar a propagação de incêndio entre pavimentos ou no próprio
pavimento. O duto deve atender a apenas uma lareira ou churrasqueira
e/ou conexões com a prumada coletiva.
viii.

Escadas, elevadores e monta-cargas. Estes elementos são considerados
como uma descontinuidade do piso e podem propagar fogo e fumaça
entre os pavimentos. Diante disto, a norma ABNT NBR 15.575-3 (2013, p.
15) determina que as escadas devem ser enclausuradas com parede e
portas corta-fogo,
a resistência ao fogo das paredes deve ser de no mínimo 120 min,
quando a altura da edificação não superar 120 m e 180 min para
edifícios mais altos. As portas corta-fogo, quando o hall de acesso à
escada for isento de carga de incêndio, devem apresentar resistência
ao fogo de no mínimo 60 min e 90 min, respectivamente, para
escadas com antecâmara (duas portas empregadas) e sem
antecâmara (uma porta empregada). Quando o hall de acesso não
for isento de carga de incêndio, as portas devem apresentar
resistência ao fogo de 120 min.
As paredes que conformam os poços de elevadores e monta-cargas
devem apresentar a resistência ao fogo, na categoria corta-fogo,
idêntica aos sistemas de pisos. As portas de andar de elevadores e
monta-cargas, caso localizadas em hall isento de carga de incêndio,
devem apesentar resistência ao fogo, na categoria para-chamas, de
30 min, no mínimo. Caso localizadas em halls não isentos de carga
de incêndio, devem ser corta-fogo com tempo de resistência idêntico
ao sistema de piso.

Estas considerações da Norma ABNT NBR 15.575-3 (2013) complementam
as normas regulamentadas em vigor, como a ABNT NBR 14.432 (2001) e a
legislação do Corpo de Bombeiros (SÃO PAULO, IT 08/2011-Decreto no. 56.819, de
10 de março de 2011), as quais já eram utilizadas tanto na aprovação do projeto,
quanto na expedição do A.V.C.B. (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Sendo
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a sua principal contribuição, a abrangência das unidades habitacionais menores que
750 m² e/ou com alturas abaixo de 12m.

2.2.5. Segurança no uso e na operação

A segurança de utilização está associada a três requisitos: coeficiente de
atrito da camada de acabamento, segurança na circulação e segurança no contato
direto, tanto para áreas comuns quanto privativas, conforme definidos na ABNT NBR
15.575-3 (2013). Apesar desses requisitos estarem ligados diretamente à camada
de acabamento, vale ressaltar que o contrapiso pode influenciar no resultado final
desta camada, pois numa camada de acabamento plana, com desníveis máximos
de 5 mm, é necessário planejar a execução do contrapiso considerando os materiais
de acabamento que serão aplicados sobre este, e assim, compensar as diferentes
espessuras dos pisos e soleiras na camada do contrapiso.
Conforme a referida Norma, o coeficiente de atrito da camada de acabamento
tem como requisito garantir a segurança a circulação dos usuários, evitando
escorregamentos e quedas. Destaca-se ainda que o coeficiente de atrito está
relacionado ao material utilizado na camada de acabamento do piso associado a
diversos fatores, como tipo de solado que caminha sobre o piso, as condições de
uso do ambiente, meio físico entre o solado e o piso, etc. Sendo assim, as áreas
molhadas, as rampas, as escadas em áreas de uso comum e terraços devem
respeitar o coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4 conforme definido no anexo N da
ABNT NBR 13.818 (1997).
A segurança na circulação está associada à sinalização de desníveis
abruptos e tem como requisito evitar lesões em seus usuários, provocadas por
quedas decorrentes de irregularidades localizadas. Para as áreas privativas os
desníveis até 5 mm não requerem tratamento especial, porém os desníveis acima de
5mm devem ser sinalizados com alteração de cor, testeiras ou faixas de sinalização.
Para as áreas comuns, concomitante à ABNT NBR 15.575-3 (2013), a ABNT NBR
9050 (2004) também não define tratamento especial para os desníveis de até 5mm.
Para desníveis entre 5 mm e 15 mm deve-se utilizar rampas com inclinação máxima
de 1:2 (50%) e desníveis superiores a 15 mm, utilizar degraus com devida
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sinalização expressa no corpo da ABNT NBR 9050 (2004). A ABNT NBR 15.575-3
(2013, p.17) ainda define os critérios para aceite de frestas com os sistemas de
pisos não podendo “apresentar abertura máxima de frestas (ou juntas sem
preenchimento), entre componentes do piso, maior que 4 mm, excetuando-se o caso
de juntas de movimentação em ambientes externos”.
Quanto ao requisito da segurança no contato direto seu objetivo é evitar
lesões provocadas pelo contato direto do usuário, ou parte de seu corpo, com o
sistema de piso. Assim, a ABNT NBR 15.575-3 (2013, p. 17) define que a superfície
do sistema de piso não pode “apresentar arestas contundentes e não pode liberar
fragmentos perfurantes ou contundentes, em condições normais de uso e
manutenção, incluindo as atividades de limpeza”.

2.2.6. Conforto tátil, visual e antropodinâmico

Os requisitos de conforto tátil, visual e antropodinâmico estão associados à
camada de acabamento do sistema de pisos que o usuário terá contato direto.
Entretanto, a camada de contrapiso pode interferir nestes requisitos ao se utilizar
uma camada de revestimento de baixa espessura, como pisos vinílicos, tecidos e
pinturas. Nestes casos, devido à baixa espessura do acabamento da última camada,
o contrapiso pode ficar retratado nesta, revelando imperfeições, texturas ou até
mesmo saliências incompatíveis com o uso do ambiente. Desta maneira,
recomenda-se o planejamento, ainda em projeto, dos acabamentos que cada
ambiente receberá e assim, a devida especificação para uma execução de forma
criteriosa do contrapiso, visando atender os requisitos de conforto do usuário.
Em outras palavras, a ABNT NBR 15.575-3 (2013) indica como requisito de
desempenho mínimo no contexto do conforto tátil, visual e antropodinâmico, a
homogeneidade quanto à planicidade da camada de acabamento do sistema de
piso, a qual está associada à estética final do produto piso. Ela estabelece limites
para as ondulações da camada de revestimento visando à planicidade do
revestimento. O critério descrito para este requisito recomenda que a camada de
acabamento dos sistemas de piso, tanto de área comum, quanto de área privativa
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deve apresentar irregularidades ou ondulações inferiores ou iguais a 3 mm em um
comprimento de 2 m.

2.2.7. Desempenho acústico

As camadas de revestimento, contrapiso e estrutura juntamente à camada de
isolamento acústico são as principais responsáveis pelo atendimento aos requisitos
de desempenho acústico. Em algumas situações, não é necessária a utilização da
camada de isolamento acústico para atender os critérios mínimos estipulados pela
norma ABNT NBR 15.575-3 (2013), pois as próprias características das demais
camadas (revestimento, contrapiso e estrutura) são suficientes para tal. Ressalta-se
que a camada do contrapiso pode influenciar no resultado final desta análise, visto
que é uma camada com espessura relevante frente às demais camadas e pode ser
feita

com

diferentes

materiais

em

sua

composição,

os

quais

possuem

comportamentos diversos em relação ao comportamento acústico.
O desempenho acústico do sistema de pisos de um edifício residencial de
múltiplos pavimentos está associado à capacidade de isolamento dos ruídos entre
unidades, seja ele um ruído aéreo (aquele gerado pela fala humana, equipamentos
sonoros, etc.) ou um ruído de impacto, provocado pela queda de objetos, passos,
por exemplo.
Com relação aos ruídos de impacto, a Norma de Desempenho determina os
níveis de desempenho do nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado
mínimos (L’nT, w) que todas as edificações devem atender, independentemente de
seu sistema construtivo. A Tabela 3 apresenta estes valores mínimos exigidos.
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Tabela 3 - Critérios e níveis de pressão sonora de impacto ponderado L’nT, w.
ELEMENTO

L’nT, w

Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas
posicionadas em pavimentos distintos

≤ 80

Sistema de piso de áreas de uso coletivo (atividades de lazer e
esportivas, tais como home theater, salas de ginástica, salão de festas,
salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias
coletivas) sobre unidades habitacionais autônomas

≤ 55

Fonte: ABNT NBR 15.575-3 (2013)

O uso do ambiente determina o nível de pressão sonora mínimo admitido
entre ambientes consecutivos. Quando há alteração de uso entre unidades
consecutivas a norma é mais rigorosa, como pode ser observado na Tabela 3. Entre
unidades habitacionais autônomas é admitido o nível de pressão sonora de até 80
dB, porém quando há ambientes de uso coletivo sobre unidades habitacionais, este
número cai para 55 dB.
Para os ruídos aéreos, a ABNT NBR 15.575-3 (2013) estabelece o
desempenho mínimo da isolação sonora para o sistema de piso, representada pela
diferença padronizada de nível ponderada DnT, w, como mostra a Tabela 4.

Tabela 4 - Critérios de diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w.
ELEMENTO

DnT, w

Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas de áreas
que um dos recintos seja dormitórios

≥ 45

Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas de áreas
comuns de trânsito eventual, tais como corredores e escadarias nos
pavimentos, bem como em pavimentos distintos

≥ 40

Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas de áreas
comuns de uso coletivo, para atividades de lazer e esportivas, tais como
home theater, salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos,
banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas

≥ 45

Fonte: ABNT NBR 15.575-3 (2013)
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Como pode ser observado na Tabela 04, novamente a norma regulamenta o
isolamento acústico para o sistema de pisos entre ambientes em função do uso
destes; por exemplo, em ambientes onde há divisão com dormitórios o DnT,w
mínimo é 45 dB, já para sistemas de pisos que separa unidades autônomas (exceto
dormitórios) de áreas de passagem eventual, o isolamento mínimo aceitável é de
40dB.
Diante das exigências de desempenho mínimo estabelecido na ABNT NBR
15.575-3 (2013), cabe aos projetistas identificarem os materiais, espessuras
mínimas e revestimentos adequados para serem empregados no sistema de pisos
em cada ambiente da edificação.

2.3. Contrapiso: características, funções e desempenho.

O contrapiso é formado por uma ou mais camadas de argamassa e é aplicado
sobre a laje ou substrato, ou também sobre a camada de impermeabilização, de
isolamento acústico e/ou térmico, o que irá classificá-lo em função da sua aderência.
Conforme Barros (1991, p. 27), o contrapiso é um elemento do sistema piso:
constituído por uma ou mais camadas de material, lançado sobre
uma base (laje estrutural) ou sobre uma camada intermediária (de
impermeabilização ou de isolamento termo - acústico), devendo
apresentar características como espessura, regularidade superficial,
resistência mecânica, compacidade e durabilidade adequadas ou
atendimento de suas funções, cujas principais são: possibilitar o
recebimento do revestimento de piso, transmitir à laje suporte as
cargas de utilização, proporcionar os desníveis necessários entre
ambientes contíguos e a declividade nas áreas molháveis e permitir o
eventual embutimento de instalações.

A ABNT NBR 15.575-3 (2010, p.5) define a camada do contrapiso como:
“estrato com as funções de regularizar o substrato, proporcionando uma superfície
uniforme de apoio, coesa, aderida ou não e adequada à camada de acabamento,
podendo eventualmente servir como camada de embutimento, caimento ou
declividade. ” Para Barros e Sabbatini (1991, p.3) para definir contrapiso é
necessário:
Determinar os parâmetros envolvidos diretamente no seu
desempenho, destacando-se entre eles as suas funções e
finalidades, as características e propriedades; a base em que será
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aplicado; tipo de revestimento de piso que irá receber; as solicitações
previstas; as técnicas de execução; e os materiais disponíveis para a
produção da argamassa.

Diante do exposto, as características, funções e desempenho do contrapiso
serão expostas na sequência.

2.3.1. Funções do contrapiso

As principais funções do contrapiso são regularização da base, transmissão
das cargas de utilização à laje, proporcionar declividade de áreas molhadas e
desníveis entre ambientes e embutimento de instalações (BARROS, 1991).



Regularização da base

A função de regularização atribuída ao contrapiso constituiu basicamente o
motivo de seu surgimento. Muitas vezes as condições de execução das lajes
proporcionam superfícies irregulares, dificultando a instalação da camada de
acabamento, principalmente aquelas mais finas e flexíveis, como revestimentos
têxteis e vinílicos. Para ajustar estas imperfeições da laje, começou-se a utilizar uma
camada de regularização mais espessa, o contrapiso. Entretanto, não é função do
contrapiso corrigir falhas da laje, como deformações excessivas devido a
desenforma precoce ou erro de projeto, danos provocados por queda de objetos,
como ferramentas ou trânsito de equipamentos pesados, e também desempenho
inadequado da superfície, resultando em saliências ou depressões excessivas.
Nesses casos, o projetista estrutural deve ser contatado para indicar a melhor forma
de correção (BARROS, 1991).


Transmissão de cargas de utilização à laje

A camada responsável pela resistência estrutural em um sistema de pisos é a
laje. O contrapiso transmite os esforços feitos na camada superficial à laje,
principalmente nos sistemas de pisos que a camada de revestimento é feita com
material de baixa espessura. Desta forma, o contrapiso deve apresentar a
capacidade de absorver deformações compatíveis ao nível das solicitações sofridas
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no piso acabado, de forma a transferi-las à laje estrutural sem sofrer danos como
redução de espessura ou formação de fissuras (BARROS, 1991).


Declividade de áreas molhadas

Outra importante função do contrapiso é proporcionar a declividade das áreas
molhadas. É nele que as alturas do piso são ajustadas para proporcionar o caimento
do sistema de pisos para os ralos, conforme expões Barros (1991). Após a execução
do contrapiso, com as inclinações adequadas, é feita a instalação da camada de
acabamento que será acomodada no contrapiso, reproduzindo as inclinações nele
executadas.


Desníveis entre ambientes

Com a racionalização da produção e busca por aumento da produtividade,
cada vez mais as lajes são feitas sem prever desníveis entre ambiente contíguos
visando aumentar a agilidade de produção e à redução de custo a partir da
reutilização de formas. Desta maneira, é necessário prever os desníveis entre
ambientes contínuos no contrapiso. O desnível do contrapiso entre ambientes é
desejável em duas situações. Uma delas ocorre quando há o encontro de uma área
molhada e uma área seca, no qual o desnível entre os ambientes no piso acabado é
importante ao gerar uma barreira física à agua. A outra ocorre na utilização de
diversos tipos de materiais de acabamentos entre ambientes contínuos, os quais,
quando acabados, devem apresentar a mesma cota de nível. Em ambos os casos, o
contrapiso é o responsável por absorver as diferenças de níveis proporcionando ao
piso acabado o efeito desejável.
Barros (1991) observa que a correta especificação dos níveis interfere em
outras atividades durante a execução do edifício, como altura de batentes, altura de
pontos de elétrica e hidráulica, altura de peitoril de janelas, entre outros. Sendo
assim, indica-se a elaboração de um projeto de contrapiso, no qual é possível prever
os tipos de acabamento que cada ambiente receberá, compatibilizar esta informação
com as espessuras de contrapiso adequadas e detectar as interferências entre
projetos.
Ressalta-se que ainda hoje não é prática comum do mercado a elaboração de
projetos de contrapiso, entretanto este hábito poderia ser incorporado ao processo
de desenvolvimentos de projetos. Para os ambientes da área comum de uma
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edificação residencial ou comercial é possível desenvolver um projeto de contrapiso
e fazer a sua adequada compatibilização com os materiais de acabamentos, pois
nestas áreas, as especificações dos acabamentos são determinadas nos projetos de
arquitetura ou decoração entregues pela construtora.
Porém, para as áreas privativas esta compatibilização é um pouco mais
complicada, pois é comum as construtoras não entregarem o piso acabado, e sim o
contrapiso preparado para receber o piso por conta do cliente. Desta forma, não é
possível prever a exata espessura do material de acabamento, podendo este,
quando instalado pelo proprietário, interferir nos demais sistemas. Para que isto não
ocorra é necessário descrever no Manual de Uso e Operação quais os tipos de pisos
que podem ser instalados nas áreas privativas, delimitando assim a sua espessura
mínima e máxima, conforme definido no projeto de contrapisos.


Embutimento de instalações

O embutimento de instalações no contrapiso é utilizado quando se percebe
sua viabilidade econômica ao eliminar a execução das instalações durante a
concretagem da laje (podendo ser realizada numa etapa posterior). Mas para que as
tubulações sejam embutidas no contrapiso, deve-se prever um recobrimento mínimo
de 2 cm da tubulação para que este não provoque patologias na camada de
acabamento gerando um aumento de custo, pois todo o contrapiso deverá ser mais
espesso para garantir o recobrimento mínimo. Segundo Barros (1991) alguns
autores recomendam que apenas as tubulações de elétrica e sistemas de
comunicação sejam feitas no contrapiso, pois estas apresentam espessuras
menores.
Atualmente observa-se uma preocupação por parte dos projetistas em não
especificarem as tubulações embutidas no contrapiso, visto que o acesso a estas
para manutenção é restrito ou até mesmo inexistente. Por isso, os projetistas optam
por passar as tubulações por forros falsos, shafts ou até mesmo mantê-las
aparentes.
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2.3.2. Características do contrapiso

O contrapiso pode ser classificado em função de suas características ou
métodos de execução. Barros (1991) classifica o contrapiso em função da
quantidade de camadas, aderência e materiais utilizados para a execução.


Classificação segundo o número de camadas:

O contrapiso pode ser feito em uma única etapa ou em diferentes etapas,
utilizando diferentes materiais. Desta forma pode-se classificá-lo em contrapiso de
camada única ou contrapiso de múltiplas camadas. Barros (1991) define esta
classificação como:
 Contrapiso de camada única - A execução é feita em uma única etapa ou em
etapas consecutivas utilizando-se a mesma argamassa, a qual se incorpora à
argamassa anterior formando uma camada única sem superfície de
separação entre ambas.
 Contrapiso de múltiplas camadas – A execução é feita em diversas camadas,
podendo serem utilizados um ou mais tipos de argamassa e deve existir uma
separação entre as camadas.


Classificação em função dos materiais:

Barros (1991) expõe que existem argamassas para a produção de contrapiso
à base de diversos aglomerantes e agregados, como por exemplo, vermiculita, argila
expandida e escória de alto forno, considerados agregados leves e resultam em um
contrapiso de baixa densidade. Pode-se também utilizar a anidrita no lugar do
cimento, a qual diminui a retração por secagem do contrapiso, e desta forma, pode
produzir um contrapiso mais fino com espessura de até 25mm. Porém, no Brasil, o
contrapiso mais comum é aquele composto de cimento e areia e pode apresentar
dois tipos de composição:
 Argamassa plástica: apresenta uma consistência semelhante àquela da
argamassa de revestimento de alvenarias, ou seja, com teor de umidade
entre 20% e 25%. Para utilização em contrapiso, requer alguns cuidados
específicos no processo da cura e de produção, assim Barros (1991) não
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recomenda a utilização deste tipo de argamassa para a produção de
contrapisos de ambientes internos de edifícios residenciais e comerciais.
 Argamassa seca: a argamassa seca é composta com os mesmos materiais
da argamassa plástica, porém com menor teor de umidade, podendo chegar
até 50% de umidade quando comparada à primeira. A argamassa
extremamente seca também não é aconselhável, pois pode gerar problemas
de desempenho do contrapiso uma vez que não é possível fazer a adequada
compactação do mesmo, gerando uma camada muito porosa. Sendo assim, a
argamassa seca ideal é aquela com teor de umidade entre 8% e 10%.
Atualmente, observa-se ainda a utilização de um terceiro tipo de argamassa
para execução de contrapisos; a argamassa fluida:
 Argamassa fluida: é composta por cimento, areia, água e aditivos químicos,
podendo ter ou não adições minerais. Sua principal característica é a elevada
fluidez, que garante o espalhamento sem necessidade de compactação, o
que possibilita a rápida execução do contrapiso e agilidade para liberação do
ambiente para a próxima frente de trabalho. Como este tipo de argamassa
para produção de contrapiso é o tema principal desta dissertação, dedicou-se
o Capítulo 3 para aprofundamento do tema.


Classificação quanto à aderência:

A Classificação quanto à aderência é definida por Barros (1991) em função da
ligação do contrapiso a base, podendo ser aderido, não aderido e flutuante.
 Contrapiso aderido: é o contrapiso que possui contato direto com a laje. Pode
ser executado incorporado à laje (monolítico) ou posterior à execução da
base. O primeiro permite que laje e contrapiso sequem juntos, possibilitando a
redução da retração diferencial na secagem e consequentemente das
fissuras; desta forma, deve-se utilizar pequenas espessuras de contrapiso,
podendo variar de 10 a 25mm. Para espessuras superiores deve-se evitar a
execução monolítica para diminuir as possibilidades de aparecimento de
fissuras por retração diferencial durante o processo de cura. A execução do
contrapiso posterior à execução da laje é a mais difundida na construção civil
pela facilidade de execução e a possibilidade de garantir maiores espessuras.
Ele pode ser executado em uma ou mais camadas e executadas
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imediatamente à compactação da primeira; quando somadas podem ter
espessura entre 20 a 70 mm, sendo 50 mm o limite máximo para produção
em camada única. Para garantir a aderência do contrapiso à base, deve-se
preparar a laje de forma cuidadosa, ou seja, promover a limpeza da mesma,
deixando-a livre de óleos, graxas e poeira, garantir uma boa rugosidade e ser
previamente molhada para que esta não absorva a água presente no
contrapiso muito rapidamente prejudicando a hidratação do cimento.
 Contrapiso não aderido: O contrapiso não aderido é aquele que aderência à
base não é pré-requisito para o desempenho do conjunto, o contrapiso pode
ser executado sobre uma camada estanque aderida à laje, ou diretamente
sobre a laje sem o devido preparo. A espessura mínima deve ser de 35 mm, e
para espessuras maiores que 50 mm, deve-se prever camada de enchimento,
considerando que a camada final deve ter no mínimo 20 mm de espessura.
 Contrapiso flutuante: O contrapiso flutuante é aquele lançado sobre uma
camada não aderida à laje, que por sua vez pode ser de isolamento térmico
e/ou acústico, ou uma camada impermeável. Esta camada proporciona a
completa desvinculação do contrapiso à laje e aos demais elementos do
edifício, como paredes e tubulações, o que possibilita uma redução de
aparecimento de patologias advindas de deformações destes elementos, ou
da variação dimensional diferenciada entre estes. A espessura e a resistência
da camada do contrapiso aplicado sobre uma camada compressível podem
variar em função da carga prevista, da compressibilidade do material, do uso
ou não de armaduras e do embutimento ou não de tubulações. Barros (1991)
recomenda o uso de espessuras entre 40 e 70mm.
Como para a utilização da argamassa fluida em contrapiso não aderido e
flutuante requer técnicas de execução diferenciadas da utilizada no contrapiso
aderido, ambos não serão explorados neste trabalho. Sendo assim, adota-se para
este trabalho que o contrapiso aderido pode ser executado tanto sobre a laje seca,
quanto sobre a camada de impermeabilização rígida.
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2.3.3. Desempenho do contrapiso

Para a camada do contrapiso contribuir ao atendimento ao desempenho
global do sistema de pisos, Barros (1991) argumenta que ao projetá-lo deve-se
atentar ao desempenho desta camada relacionada à: resistência mecânica,
capacidade de absorver deformações, resistência à aderência, às condições
superficiais e durabilidade.


Resistência mecânica e capacidade de absorver deformações

Segundo Barros (1991) a resistência mecânica do contrapiso é a sua
capacidade de manter a integridade física quando solicitado por diferentes ações.
Podem-se descrever suas características como resistência ao choque, ao
puncionamento, à tração, à compressão e ao cisalhamento. Elas ocorrem durante a
vida útil do contrapiso em função do próprio peso do revestimento, bem como da
transmissão dos esforços que a camada de acabamento recebe e transmite ao
contrapiso, que deverá apresentar características necessárias de resistência
mecânica para transmitir o esforço à laje sem sofrer danos. O alcance dessas
características está associado à escolha dos materiais empregados, dosagem e
características de produção da argamassa e do contrapiso. Desta forma, o projeto e
a produção do contrapiso devem ser planejados considerando o tipo de solicitação
que este receberá.
A capacidade de absorver deformações também está associada aos materiais
empregados nas camadas do piso, conforme expões Barros (1991) na seguinte
relação: quanto maior resistência ao cisalhamento e a tração e menor o módulo de
elasticidade dos materiais empregados no sistema de pisos, melhor é o
desempenho do conjunto, pois com estas propriedades o sistema poderá sofrer
deformações sem que haja ruptura das camadas. Quando solicitado, ele pode
apresentar a formação de microfissuras sem comprometer o desempenho do
conjunto.
Essa propriedade é particular de cada tipo de piso, pois como exposto
anteriormente, está associada aos materiais empregados em cada camada; por
exemplo, o uso de revestimentos têxteis, ou mantas vinílicas na camada de
acabamento que apresentam baixo módulo de elasticidade e acomodam-se
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facilmente às solicitações mais comuns. Neste caso, o contrapiso também deverá
apresentar baixo módulo de deformação, pois a solicitação aplicada sobre a camada
de revestimento será transmitida diretamente a ele. Para isto, deve-se diminuir a
dosagem de cimento em sua composição, pois quanto mais cimento, maior seu
módulo de elasticidade e consequentemente, menor a sua capacidade de
deformação.
O uso de elementos rígidos na camada de acabamento como pedras,
porcelanatos e placas cerâmicas, não absorvem as deformações, pois possuem alto
módulo de elasticidade. Para o contrapiso apresentar um bom desempenho
referente à capacidade de absorver deformações é necessário analisar a sobrecarga
a que o mesmo estará submetido durante a sua vida útil. Constatando que esta
causará elevadas deformações, é aconselhável a utilização de argamassa com
baixo teor de aglomerante, porém deve-se respeitar o limite das demais
propriedades, como por exemplo, a resistência mecânica (BARROS, 1991).


Resistência de Aderência

A resistência à aderência no sistema de pisos está associada tanto à ligação
do contrapiso com a base, ou substrato, quanto à ligação do contrapiso ao
revestimento. Ela depende das características do material de ligação entre camadas,
como também da superfície de contato entre as mesmas. Existem certos casos em
que a aderência do contrapiso à base não é requerida, como no caso dos
contrapisos não aderidos e flutuantes, porém, quando a aderência entre estas
camadas é requerida, a composição do contrapiso é fundamental para garanti-lo. A
porosidade do contrapiso é essencial para definir o desempenho da ligação
contrapiso/revestimento.
Quando se utiliza a argamassa convencional na camada de fixação, a
aderência é física, ou seja, a pasta da camada de fixação deve penetrar tanto no
contrapiso quanto no revestimento, garantindo a fixação entre eles. Já quando se
utiliza a argamassa adesiva, a fixação é dada pela adesão química; observa-se que
a intensidade da união tende a aumentar quanto mais lisas forem as superfícies de
contato. A porosidade do contrapiso relaciona-se ao tipo de agregado, à relação
aglomerante/agregado, à relação água/aglomerante e à técnica de execução do
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contrapiso. Para contrapisos mais lisos, devem-se utilizar agregados menores, como
areia lavada com grãos arredondados, por exemplo (BARROS, 1991).
A aderência do contrapiso ao substrato ocorre da mesma maneira que a
aderência da argamassa de revestimento ao substrato, por meio da ancoragem
física. Carasek (1996) define esta ancoragem como um fenômeno caracterizado
pela transferência de água que ocorre entre a argamassa e o substrato. Esta
transferência de água possibilita a entrada da pasta de cimento nos poros do
substrato, que formam pequenas cunhas internas aos poros devidas à hidratação da
pasta de cimento.


Condições superficiais

As condições superficiais desejáveis ao contrapiso estão associadas a
resistência mecânica superficial, regularidade superficial, textura, porosidade e
limpeza superficial. Como as camadas de fixação do revestimento usualmente são
extremamente finas, cabe à camada do contrapiso proporcionar o nivelamento ou
declividade, planicidade e regularidade superficial necessários ao ambiente, pois o
revestimento após assentado, irá acompanhar as características executadas no
contrapiso. (BARROS, 1991).


Durabilidade

A ABNT NBR 15.575-1 (2013, p.19) descreve durabilidade como: “capacidade
da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do
tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas”. Barros (1991) expõe
que para o contrapiso apresentar a capacidade de manter o desempenho de suas
funções ao longo do tempo, é necessário avaliar todas as propriedades já
apresentadas e verificar as condições de uso a que ele estará submetido durante
sua vida útil. Desta forma, a autora enfatiza a necessidade do desenvolvimento do
projeto ao definir os materiais e as técnicas de execução adequadas aos
revestimentos propostos pela arquitetura, e às possíveis solicitações que o
contrapiso receberá durante sua vida útil.
O projeto deverá indicar o momento de execução do contrapiso na obra, pois
este também influencia no seu desempenho em relação à durabilidade. Se o
contrapiso for executado no início da obra, estará sujeito a uma solicitação maior do
que se o mesmo for executado no final da obra, visto que ele irá receber o
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revestimento final muito tempo após a sua execução. Desta forma, ficará mais tempo
exposto às solicitações diretas, e para que tenha um bom desempenho com relação
à durabilidade, deverá ser adequadamente projetado para resistir às solicitações
impostas neste período.
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3.

CONTRAPISO ADERIDO EXECUTADO COM ARGAMASSA FLUIDA

O contrapiso aderido executado com argamassa fluida, conhecido no
mercado da construção civil como “Contrapiso Autonivelante”, é um tipo de
contrapiso que se diferencia dos demais devido à facilidade e rapidez de execução
em função das características da argamassa no estado fresco. A EFNARC (2002)
ressalta que o uso desta argamassa na execução de contrapiso proporciona a
redução da mão de obra, garante bons acabamentos superficiais e possibilita a
utilização de espessuras reduzidas.
A argamassa fluida para execução de contrapisos foi introduzida no mercado
da construção civil brasileira no início dos anos 1990, mas foi desenvolvida na
Europa na década de 80, sendo inicialmente utilizada para recuperação e
nivelamento das bases de concreto. Atualmente, muitas obras têm adotado a
argamassa fluida para o uso em contrapisos, tanto em obras de edifícios
residenciais e comerciais, quanto em obras industriais, como por exemplo, o estádio
do Maracanã, mas o desconhecimento técnico do material tem dificultado a
expansão de sua utilização (CICHINELLI, 2013).
Diante desse panorama, este Capítulo 03 tem como objetivo sistematizar as
informações relevantes para o uso do contrapiso executado com argamassa fluida
(neste trabalho denominado como CAF para facilitar a dinâmica da leitura),
apresentando:
a) Informações relevantes que devem ser consideradas nos projetos de
contrapisos
b) Apresentação das técnicas de execução do CAF;
c) Definição de parâmetros de controle da qualidade para aceitação da
argamassa (produto) e do contrapiso (serviço).
Porém, como o assunto é relativamente novo no Brasil, a autora teve grande
dificuldade de encontrar publicações e normas referentes ao assunto, sendo assim,
a pesquisa bibliográfica foi complementada com entrevistas a fornecedores,
conforme roteiro apresentado no Anexo I. Foram feitas duas entrevistas com
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representantes de grandes concreteiras brasileiras, que além de fornecerem a
argamassa fluida, também fazem a execução do contrapiso:


Entrevista 01: Genário Fonseca, Diretor Operacional da Nivelle do Brasil, foi
entrevistado pela autora no dia 26 de fevereiro de 2015 na cidade de São
Paulo;



Entrevista 02: Dener Altheman dos Santos, Gerente Técnico da Concrepav,
foi entrevistado pela autora no dia 02 de março de 2015 na cidade de São
Paulo.

3.1. Caracterização, termos e definições

3.1.1. Caracterização

O principal diferencial do uso da argamassa fluida para execução de
contrapiso aderido é proporcionado em função das características desta argamassa
no estado fresco, pois o seu estado fluido possibilita trabalhar com o material
diferentemente dos contrapisos com argamassas tradicionais. Para Martins (2011), a
trabalhabilidade é uma relação da consistência e da plasticidade da argamassa, e
está relacionada ao tempo que o material pode ser manuseado mantendo as suas
propriedades. Para esta autora, a densidade da massa e o teor de ar incorporado
também são propriedades relevantes para a caracterização da argamassa fluida,
visto que traduzem a massa homogênea, sem apresentar segregação ou
exsudação. O controle da viscosidade também é essencial para garantir a auto
adensamento da argamassa, pois uma massa muito viscosa pode ter o seu
espalhamento prejudicado, ao mesmo tempo em que se a viscosidade for muito
baixa a estabilidade da mistura pode ser afetada, podendo apresentar exsudação ou
segregação.
Martins (2009) atribui às características essenciais da argamassa fluida, a
resistência à segregação, que compreende a necessidade de a argamassa
permanecer homogênea sem separação das partículas maiores até o fim de sua
cura, pois estas partículas tendem a flutuar sobre a argamassa devido ao seu estado
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fluido. A relação água/cimento e a utilização de aditivos superplastificantes são
fundamentais para manter a massa homogênea, sem apresentar segregação ou
exsudação.
Pode-se afirmar que as principais vantagens do uso do CAF são:
possibilidade de execução de contrapiso com espessura mínima de 250 mm;
redução da área de armazenamento de materiais no canteiro de obras; otimização
do transporte vertical, o qual poderá ser liberado para outras frentes de trabalho; alta
produtividade e bom acabamento superficial com poucas irregularidades.
A produtividade da execução do contrapiso com argamassa fluida é um dos
maiores benefícios da utilização desta tecnologia. A Eng. Túlia Ribeiro, da
construtora Odebrechet Realizações Imobiliárias, afirma à Figuerola (2015) em
entrevista à revista Techné, que a produção diária pode chegar até a 684m²/dia,
considerando apenas o dia de lançamento e 342m²/dia considerando um dia de
preparo da base. O Eng. Ércio Thomaz ressalta, na mesma reportagem de Figuerola
(2015), que a produtividade pode variar em função das condições da base e da
espessura do contrapiso.
Sendo assim, para que os benefícios do uso da argamassa fluida sejam
aproveitados, a sua utilização deve ser prevista e estudada durante o planejamento
de obra e desenvolvimento dos projetos, pois o uso desta argamassa requer alguns
cuidados prévios no ambiente, além de alterar o fluxo de produção e logística do
canteiro frente ao uso do contrapiso convencional.
Entretanto, cabe destacar que uso desse material também possui algumas
desvantagens: por ser um material usinado, o seu uso está condicionado à
existência de concreteira fornecedora próxima à obra; a execução deve ser
criteriosamente planejada, pois depende do agendamento prévio com o fornecedor;
o atraso na execução pode gerar perda do material; podem ocorrer diversificações
na dosagem em função da disponibilidade de material da região, sendo necessários
novos estudos e testes de aceitação prévios à utilização da argamassa; como em
alguns ambientes não é possível utilizar este material para executar declividades é
necessário prever o uso de mais de uma solução tecnológica para finalizar o
processo de execução do contrapiso do pavimento.
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3.1.2. Termos e definições:

O CAF é conhecido no mercado da construção civil como “contrapiso
autonivelante”, entretanto, ressalta-se que esta denominação não é adequada, visto
que a argamassa fluida é que possui a característica de auto adensamento e em
alguns casos de auto nivelação, e não o contrapiso. Sendo assim, propõe-se na
sequência uma definição dos termos utilizados para caracterizar a argamassa fluida:


Auto adensar: processo de se auto compactar eliminando os vazios
internos da mistura facilitando a sua acomodação no espaço em que
foi despejado, sem necessidade de esforços externos como vibradores.



Auto nivelar: capacidade do material se espalhar sobre um espaço
confinado de forma uniforme, deixando a superfície plana, sem
diferença de nível no mesmo espaço.

Diante das definições expostas, pode-se afirmar que a argamassa fluida
possui a característica de auto adensamento, pois a sua plasticidade permite o
espalhamento do material sem necessidade de esforços externos. A característica
de auto nivelamento pode ser atribuída à argamassa fluida desde que a dosagem
especificada para o material considere este requisito.
Em função das características do CAF é necessária a utilização de alguns
artifícios para a execução e acabamento deste tipo de contrapiso, como as barreiras
de contenções, as juntas de dessolidarização e das juntas de movimentação, as
quais devem ser definidas em projetos e auxiliam tanto na execução, quanto no
acabamento, evitando a incidência de patologias. Sendo assim, define-se na
sequência o que são e quais as principais funções de cada uma:


Barreira de contenção: peça auxiliar para a execução do CAF, cuja
finalidade é confinar a argamassa apenas nos ambientes onde o
material será utilizado, ou entre ambientes contíguos que apresentarão
níveis de contrapisos diferentes, sendo necessárias também em rasgos
na laje, como shafts e escadas. São peças em madeira, isopor ou
bloco cerâmico, colocadas nos vãos das portas, ou nos rasgos da laje,
apoiadas no chão e/ou nas paredes, fixadas com a argamassa colante,
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ou material similar. Devem ser removidas após a finalização da cura da
argamassa (Figura 4).

Figura 4 - Barreira de contenção em madeira para execução de CAF em níveis diferentes
(Nível CAF interno =0,05m e Nível CAF externo 0,00m)

Fonte: Croqui elaborado pela autora



Junta de dessolidarização (ou junta perimetral): segundo a ABNT NBR
13.753 (1996) a junta de dessolidarização é um espaço deixado entre a
parede/pilar e o piso, que deve ser preenchido com material resiliente
cuja função é absorver as tensões provocadas pela movimentação
diferenciada entre ambos. Pelo mesmo motivo descrito para os pisos
revestidos com cerâmica, as juntas de dessolidarização devem ser
previstas no contrapiso, pois são essenciais para evitar patologias
resultantes da movimentação diferenciada da parede / pilar do
contrapiso. Em se tratando dos contrapiso executados com argamassa
fluida, as juntas de dessolidarização são normalmente executadas com
Poliestireno Expandido (EPS) de 5 mm de espessura, ou fita de
Polietileno Expandido, e devem ser fixadas nos encontros do piso com
todos os elementos verticais com argamassa colante ou material
similar (Figura 5).
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Figura 5 - Junta de dessolidarização

Fonte: Croqui elaborado pela autora



Junta de movimentação (ou junta de controle): a ABNT NBR 13.753
(1996, p.7) determina que a junta de movimentação deve ser utilizada
para “subdividir o revestimento do piso para aliviar tensões provocadas
pela movimentação da base ou do próprio revestimento”. A Norma
ainda complementa que para pisos de áreas internas revestidos com
cerâmica, devem-se prever juntas de movimentação em áreas iguais
ou maiores que 32m², ou sempre que uma das dimensões do piso for
maior que 8,0 m, as quais devem ter profundidade suficiente para
atingir a laje (substrato) ou até a impermeabilização, caso esta última
exista. Considerando que as juntas especificadas na norma devem ser
profundas a ponto de alcançar a laje ou a impermeabilização, entendese que toda a espessura do contrapiso deverá ser cortada, sugerindose assim, adotar como padrão para o contrapiso as mesmas premissas
definidas na norma, bem como deve ser previsto juntas em áreas de
alteração geométrica (Figura 6).
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Figura 6 - Junta de movimentação

Fonte: Croqui elaborado pela autora

3.2. Informações relevantes que devem ser consideradas nos projetos de
contrapisos

Durante o desenvolvimento do projeto devem ser definidas as soluções, as
tecnologias e os procedimentos de execução do piso na obra. Nesta etapa, as
diversas soluções tecnológicas possíveis de serem utilizadas nos sistemas da
edificação são analisadas e definidas pelos projetistas em conjunto com a
construtora, em função de custos, prazos de execução e viabilidade técnica. Para o
sistema de contrapisos não é diferente, o desenvolvimento do projeto é essencial
para o levantamento das melhores soluções tecnológicas e definição da metodologia
construtiva, sendo possível antever os problemas de incompatibilidades com as
demais disciplinas e corrigi-los na etapa de projeto, de forma a não gerar retrabalhos
e custos inesperados em obra.
O projeto de contrapiso deve conter ainda, as informações sobre a argamassa
a ser adotada, a especificação de parâmetros para a execução, espessuras de
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contrapiso de cada ambiente, detalhes construtivos e informações suficientes para a
perfeita compatibilização do contrapiso com os demais sistemas construtivos, como
definido na metodologia descrita por Barros (1991) em sua dissertação “Tecnologia
de produção de contrapisos para edifícios habitacionais e comerciais”. Essas
informações devem estar presentes nos desenhos (representações gráficas e
detalhes), nos memoriais descritivos e nos cadernos de procedimentos de execução.

3.2.1. Definição das espessuras

A definição das espessuras do contrapiso é determinada a partir da análise
dos projetos de arquitetura, estrutura, instalações, impermeabilização e acústica.
Este procedimento é utilizado como ferramenta de trabalho para o desenvolvimento
das peças gráficas, porém sugere-se que a planilha de cálculo das espessuras seja
apresentada no memorial descritivo entregue à obra, pois caso algum projeto seja
alterado durante a execução, é possível detectar se há necessidade de revisão dos
cálculos e,

consequentemente,

da definição

de

espessura do

contrapiso

apresentada no projeto.
Como o objeto deste trabalho é o contrapiso aderido, não serão considerados
os procedimentos para execução do CAF sobre impermeabilizações flexíveis (não
aderidas ao contrapiso), e tratamentos acústicos, os quais configuram contrapiso
não aderido ou contrapiso flutuante.
O método de definição de espessuras é definido no trabalho de Barros (1991)
o qual pode ser adotado para o projeto de CAF, conforme apresentado na
sequência:


Projeto de arquitetura: levantamento dos níveis do piso acabado, lista de
revestimentos utilizados em cada ambiente8, pé direito, desníveis no piso
acabado entre ambientes, declividades em áreas molhadas, locação de
soleiras, altura de caixilhos e batentes, e tipo de vedação vertical;

8

Caso a obra seja entregue sem o revestimento final nas áreas secas das unidades privativas,
prática comum em alguns Estados brasileiros, deve-se descrever no Manual de Uso e Operação as
especificações dos revestimentos considerados para estes ambientes, com a definição das
espessuras mínimas e máximas consideradas.
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Projeto de estrutura: cota de nível e desnível das lajes, locação de pilares,
deformabilidade e tipo de concreto utilizado na laje;



Projeto de instalações: tipo, posição e diâmetro das tubulações embutidas no
contrapiso, locação de ralos e tomadas de pisos, altura de tomadas de
parede.



Projeto

de

impermeabilização:

levantar

a

dimensão

das

áreas

impermeabilizadas e o tipo de impermeabilização utilizado. No caso de
utilização de impermeabilização rígida, aderida ao substrato, é possível
executar o contrapiso aderido, para os demais casos, deverá ser previsto o
uso de contrapiso não aderido ou flutuante.
A partir desses dados, é possível definir a espessura do contrapiso utilizado
nos ambientes com base na metodologia apresentada por Barros (1991) na planilha
de definições de espessuras (Tabela 5).
As colunas 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13 e 14, são referentes ao levantamento de dados
feitos a partir da análise dos projetos.


Coluna 1 – Definição dos ambientes a partir do projeto de arquitetura.



Coluna 2, 3 e 4 – Características do revestimento final (tipo, cota de nível
acabada, espessura do revestimento), informações do projeto de arquitetura.
Para a definição da cota acabada deve-se adotar uma referência de nível, o
qual deverá ser marcado como nível 0,00 ou 100,00, podendo ser a soleira da
sala, conforme proposto nesta metodologia.



Coluna 6 – Marcação das características do sistema de impermeabilização
(esta coluna será desconsiderada neste trabalho)



Coluna 10 – A partir do projeto de estrutura definem-se os desníveis entre os
panos de laje



Coluna 13 – registro de interferências com esquadrias e instalações, como
por exemplo, espessura do contrapiso mínimo para cobrimento de esquadria,
ou passagem de tubulações embutidas no contrapiso.



Coluna 14 – A partir do projeto de arquitetura compatibilizado com o projeto
de instalações, devem-se definir as declividades das áreas molhadas. Com
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base nesta informação, registra-se na coluna 14 a espessura do contrapiso
junto ao ralo.
As colunas 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 e 18 são as determinações das
espessuras de contrapiso para cada ambiente, como descrito na sequência.


Coluna 5 – definição da cota de nível do contrapiso acabado, resultante da
subtração da coluna 4 e 3, respectivamente, espessura total da camada de
revestimento e cota do piso acabado.



Coluna 7 – definição de da espessura mínima do contrapiso aceitável em
função do tipo de argamassa e de contrapiso adotado no ambiente



Coluna 8 – definição da cota de nível na que a laje deveria ser executada
para atender a espessura mínima de contrapiso em cada ambiente. Dado
obtido a partir da subtração da coluna 5, 6 e 7, respectivamente: cota do
contrapiso acabado, cota da camada de impermeabilização, espessura
mínima do contrapiso.



Coluna 9 – definição dos desníveis que os panos de laje deveriam ter para
adoção da espessura mínima do contrapiso em todos os ambientes. A
comparação da coluna 9 com a 10 deve ser avaliada durante o
desenvolvimento dos projetos, a fim de apontar alterações no projeto de
estrutura para otimizar a espessura do contrapisos, resultando em redução de
sobrecarga.



Coluna 11 – não sendo possível fazer os ajustes de desníveis entre os panos
de laje a partir da análise da coluna 9 e 10, define-se na coluna 11 o nível
mais baixo como referência para os demais.



Coluna 12 – definição da espessura do contrapiso a partir da coluna 11 (nível
definido para a laje), 5 (cota do contrapiso acabado) e 6 (espessura da
camada de impermeabilização).



Coluna 13 e 14 – registro das interferências.
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Tabela 5 - Planilha de cálculo para determinação das espessuras do contrapiso
1

2

3

4

Características do piso

AMBIENTE
Tipo/
espess
ura

Cota
acabada
(cm)*

Esp.
total da
camada
de
revestim
ento

5 = 3-4

6

Cota
do
contra
piso
acabado
(cm)

Espessura da
camada
de
impermeabilização(c
m)

7

8= 5-6-7

Espessura
mín. do
contrapiso
(cm)

Cota da
laje p/
atender
a condição de
espessura
mínima
(cm)

9

10

DesníDesníveis
veis
entre
entre
panos de
panos de
laje
laje
resulprevistante da
tos na
esp.
estrutura
mínima
(cm)
(cm)

11
Cota da
laje
considera
ndo
panos de
laje no
mesmo
nível (cm)

HALL
SALA
DORM 1
DORM 2
SUÍTE
W.C. SUÍTE
W.C.
COZINHA
A.S..
TERRAÇO

* Referência: 100 (sala).

Fonte: Barros (1991)

12= 5-611

13

Espessura do
contrapiso
(cm)

Interferência
com
instalações
e
esquadrias

14

Existência
de
declividade

15

Cota da
laje
cons. as
interferências
(cm)

16=5-615

Espessura do
contrapiso
(cm)

17

18

% do ambiente
em relação todo
o pavimento

Área
(m²)

% Em
relação ao
total
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Coluna 15 e 16 – a partir do registro das interferências deve-se verificar a
necessidade de alteração da cota da laje, e registrá-la na coluna 15, e
consequentemente da espessura do contrapiso, que deve ser registrada na
coluna 16.



Colunas 17 e 18 – verificação da influência de cada ambiente no consumo
total da argamassa de contrapiso, sendo possível calcular a espessura média
da camada a partir da fórmula:
ESPESSURA MÉDIA = ESP. CONTRAPISO (COL. 16) X ÁREA (COL. 17)
ÁREA TOTAL
3.2.2. Representações gráficas: planta e detalhes

Após definida a espessura do contrapiso de cada ambiente, deverá ser
elaborada a planta de contrapisos. Barros (1991) indica que esta planta deverá ser
apresentada em escala 1:50 com as seguintes informações:


Cotas dos ambientes;



Eixos de simetria;



Nível de referência da laje;



Posicionamento das taliscas;



Declividade das áreas molhadas, com a indicação da espessura do
contrapiso a ser utilizada no ralo de captação das águas servidas;



Acabamento superficial;



Desníveis entre ambientes;



Espessura do contrapiso (calculada conforme procedimento indicado no item
3.2.1.
Ao se utilizar a argamassa fluida para execução do contrapiso, sugere-se

acrescentar à planta as seguintes informações:


Especificação do tipo de argamassa a ser utilizada no contrapiso de cada
ambiente (CAF/ Argamassa seca);
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Observações com relação aos parâmetros de aceitação da argamassa e do
contrapiso;



Notas sobre a especificação da impermeabilização;



Substituição da indicação do posicionamento das taliscas, pela indicação do
posicionamento dos níveis móveis para as áreas que serão executadas com
argamassa fluida.



Locação de ralos, tomadas de pisos e soleiras;



Locação das barreiras de contenção, juntas de movimentação e juntas de
dessolidarização;



Interfaces com instalações: marcação das tubulações embutidas no
contrapiso, com seus diâmetros e espessuras de recobrimento.
A Figura 7 representa um exemplo da forma de apresentação desta planta de

contrapisos sugerida pela autora. Neste exemplo, o RN foi considerado a laje da
sala, representado pelo PO = 100 (Piso osso = nível 100). A partir desta referência
foram calculados os níveis de contrapiso para cada ambiente, considerando os
materiais de acabamentos especificados para cada um deles e o nível da laje osso.
O projeto estrutural deste empreendimento considera a laje plana, com desnível
apenas no terraço, sendo assim, foi necessário criar desníveis no contrapiso para
garantir os desníveis entre ambientes no piso acabado conforme proposto pela
arquitetura (1,5cm entre W.C.s e circulação e 1,0 cm entre sala e hall).

68

Figura 7 - Apresentação da planta de contrapisos.

Fonte: Croqui elaborado pela autora
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Como a execução do contrapiso aderido com argamassa fluida requer alguns
tratamentos diferenciados, sugere-se acrescentar alguns detalhes ao projeto de
contrapisos, conforme descrito na sequência.
 Barreiras de contenção:
O detalhamento das barreiras de contenção deve ser desenvolvido no projeto
de contrapisos que irá utilizar a argamassa fluida, pois a sua locação e sua
configuração geométrica auxiliam no acabamento do piso e soleira adequados ao
projeto de arquitetura. A Figura 8 representa o detalhamento de uma barreira de
contenção adequada ao projeto de arquitetura: à esquerda, está o detalhamento de
pisos de banheiro do projeto de arquitetura, no qual se define os desníveis dos pisos
acabados, locação de soleira e bit, este último é representado na arquitetura
alinhado com revestimento cerâmico da parede; à direita, está a sugestão de
detalhamento do projeto de contrapisos, com a definição do tipo de argamassa a ser
utilizado em cada espaço e o detalhamento da barreira de contenção a ser
executada antes do lançamento da argamassa fluida.
Para garantir a instalação do bit em pedra conforme locação definida na
arquitetura (alinhado ao revestimento da parede), foi necessário prever um detalhe
na barreira de contenção para garantir o espaço livre no contrapiso para posterior
instalação do bit em pedra, pois, sem este artifício, o contrapiso seria executado
alinhado com a alvenaria osso (sem o revestimento), proporcionando um
desalinhamento entre bit de pedra e revestimento da parede, gerando uma
incompatibilidade com o projeto de arquitetura.
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Figura 8 - Croqui detalhamento barreira de contenção

Fonte: Croqui elaborado pela autora

 Fixação das tubulações embutidas no contrapiso:
Quando se utiliza a argamassa fluida para execução do contrapiso aderido, é
muito importante marcar em planta todas as interferências de instalações com o
contrapiso, pois assim será possível compatibilizar as alturas de recobrimentos e
definir a fixação desta tubulação na laje antes de execução do contrapiso, pois sem
esta fixação adequada, as tubulações tendem a flutuar sobre a argamassa fluida.
Em conversa com os fornecedores de argamassa fluida, definiu-se como sugestão
adotar abraçadeiras metálicas ou de plástico para esta fixação, conforme
representado na Figura 9. Além da fixação das tubulações, os fornecedores
recomendam o recobrimento mínimo da tubulação em 2,5cm. Caso não seja
possível proporcionar o recobrimento mínimo, o projeto de contrapisos deverá
considerar o uso de artifícios como reforços em telas para aumentar a resistência do
contrapiso nos pontos críticos.
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Figura 9 – Croqui detalhamento tubulação embutida no contrapiso

Fonte: Croqui elaborado pela autora

3.2.3. Memorial Descritivo e Caderno de Procedimento Executivo

O Memorial Descritivo e o Caderno de Procedimento Executivo fazem parte
do escopo de projeto, pois complementam as informações apresentadas nas peças
gráficas. O Memorial Descritivo deve conter as especificações dos ensaios, com o
respectivo método de execução ou norma correspondente, bem como os parâmetros
de aceitação da argamassa e do contrapiso finalizado, e sempre que possível, as
tolerâncias aceitáveis. Essas informações auxiliarão no controle de aceitação e
qualidade da obra. Para o uso do CAF, sugere-se a execução de alguns ensaios
para a aceitação da argamassa no estado fresco, no estado endurecido e do
contrapiso finalizado, os quais estão descritos nos itens 3.5 e 3.7 na sequência
deste trabalho.
Este memorial deve também apresentar as memórias de cálculo da definição
de espessuras, registrando os parâmetros que nortearam a definição das
espessuras em cada ambiente. Desta forma, caso seja necessário revisar algum
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projeto durante a execução da obra, é possível averiguar se há interferência na
espessura do contrapiso definida no projeto. Caso seja acordado entre construtora e
projetista, pode-se apresentar também no memorial descritivo uma planilha de
quantitativos, a qual auxiliará a obra durante a contratação do fornecedor do CAF.
O Caderno de Procedimento Executivo deve descrever as técnicas e
cuidados de execução do CAF. Este caderno deve conter as considerações para o
planejamento da obra, as ferramentas a serem utilizadas na execução, os métodos e
procedimentos de preparo do ambiente, aplicação da argamassa fluida e cuidados
com a cura e finalização dos serviços. No item 3.4, na sequência deste trabalho,
sugere-se este procedimento executivo do CAF com base em referências
bibliográficas e entrevistas com os fornecedores.

3.3. Características dos materiais constituintes do contrapiso executado com
argamassa fluida

A argamassa fluida é composta pelos mesmos materiais da argamassa
utilizada no contrapiso tradicional (argamassa seca ou plástica): cimento, agregado
miúdo e água, com o acréscimo dos aditivos químicos, cuja dosagem é essencial
para proporcionar a característica fluida ao material, e, em alguns casos, pode-se
também utilizar adições minerais, como descrito na sequência.

3.3.1. Cimento

O cimento é o aglomerante comumente utilizado na produção de argamassas
para contrapisos em geral, seja ele executado com argamassa plástica, seca ou
fluida. Martins (2009) explica que não existe uma definição de cimento específico
para a produção de argamassa para contrapisos. No Brasil, o mais usual é a
utilização do cimento Portland, pelo fato deste ser o mais produzido e
comercializado no país. Acresce-se que as principais características do cimento a
serem consideradas para a produção da argamassa fluida são: a finura dos grãos e
a sua capacidade de absorver o aditivo superplastificante (MARTINS, 2009).
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A EFNARC (2002) relata que o consumo de cimento costuma variar de 300
kg/m³ a 500 kg/m³, mostrando que o uso de adições minerais pode ajudar nos
problemas ocasionados pelo cimento.

3.3.2. Agregado miúdo: areia

Para a ABNT NBR 7211 (2009) “Agregados para concreto - especificação”, o
agregado miúdo é definido como aqueles grãos que passam pela peneira com
abertura de malha de 4,75 mm, porém ficam retidos na peneira com abertura de
malha de 150 µm.
O agregado miúdo mais utilizado na argamassa fluida é a areia, a qual
representa uma grande proporção do volume da mistura. No estado fresco ela tem a
função de contribuir na trabalhabilidade e coesão da massa e no estado endurecido,
contribui para a resistência, durabilidade e estabilidade dimensional. Essas
propriedades estão relacionadas às características do agregado utilizado, como a
mineralogia, forma, textura e dimensão dos grãos (MARTINS, 2011).
A granulometria do agregado miúdo tem ligação direta com a qualidade do
produto final, pois interfere na trabalhabilidade, na compacidade e na resistência aos
esforços mecânicos da pasta no estado endurecido. Na composição das
argamassas normalmente utilizam-se grãos com diâmetro entre 0,06mm e 2,0mm,
mas devem-se levar em consideração as características dos grãos, como
esfericidade, arredondamento e rugosidade, pois estes interferem na composição do
traço. Partículas arredondadas e lisas são preferíveis para produção da pasta auto
adensável, pois garantem maior fluidez da massa (SOUZA, 2013).

3.3.3. Água

A água é utilizada basicamente para a hidratação do cimento, absorção dos
agregados e materiais finos e para proporcionar fluidez à mistura. A quantidade de
água a ser utilizada na pasta deve ser definida em função do tipo de cimento, das
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características dos agregados, proporção das partículas finas e uso de aditivos
(SOUZA, 2013).

3.3.4. Aditivos químicos

Os aditivos químicos têm a finalidade de modificar as propriedades da
argamassa tanto no estado fresco quanto no endurecido, tornando a mistura mais
adequada ao atendimento às funções previamente definidas em termos de trabalho,
manuseio ou custo. Nas argamassas fluidas para execução de contrapiso pode-se
utilizar diversos tipos de aditivos, como por exemplo: os superplastificantes, os
promotores de viscosidade, os aceleradores ou retardadores de pega e os
incorporadores de ar. O tipo de aditivo a ser utilizado varia conforme a necessidade
de cada mistura (MELO, 2005 apud MARTINS, 2009).
Para Martins (2009), o uso de aditivos na argamassa fluida é indispensável
para se obter as características reológicas desejadas. O aditivo superplastificante
garante as principais particularidades da argamassa no seu estado fresco, pois é
responsável por proporcionar a alta fluidez do material devido a sua capacidade de
reduzir o uso de água e diminuir a tensão de escoamento dos materiais. Já o aditivo
promotor de viscosidade auxilia na estabilidade da mistura. Segundo a autora, estes
dois aditivos são os mais utilizados na produção de argamassa fluida, entretanto,
observa-se no mercado o uso de outros aditivos como o retardador de pega e o
incorporador de ar.
a) Aditivos retardadores de pega - Têm a função de adiar o início da pega,
normalmente são adicionados à mistura ainda na central de concretagem e
sua dosagem pode variar em função do clima e do tempo da região que a
argamassa será aplicada.
b) Aditivos incorporadores de ar - São responsáveis por aumentar a
durabilidade das argamassas, pois proporcionam ao contrapiso a capacidade
de acompanhar a deformação estrutural da laje. Eles podem ser utilizados
também para gerar economia de material, já que a argamassa ganha volume
devido ao ar incorporado, além de melhorarem a trabalhabilidade do material
no estado fresco, permitindo a redução da utilização de água de
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amassamento em até 10%, conforme explica Juliana Martins (2012) na
reportagem da revista Equipe de Obra.
c) Aditivos superplastificantes - Proporcionam a principal característica dessa
argamassa: fluidez sem aumentar o consumo de água e podem reduzir em
até 30% a proporção de água utilizada na mistura, em comparação a
argamassa tradicional, proporcionando o aumento da resistência e da
durabilidade do produto no estado endurecido. O uso desses aditivos, pode
ainda reduzir o consumo de cimento, mantendo a consistência e a resistência
à compressão, contribuindo para a redução de custos da pasta, além de
auxiliar na redução da incidência de algumas patologias, como a retração.
Ainda não há trabalhos científicos para definir a quantidade ideal de aditivo a
ser utilizado nas misturas, mas sabe-se que o uso em excesso do
superplastificante pode resultar em efeitos indesejados como a segregação
de partículas (MARTINS, 2009).
d) Aditivos modificadores de viscosidade (promotores de coesão) - São
utilizados para ajustar a viscosidade da argamassa e evitar a segregação dos
agregados. Em sua maioria, são produtos à base de polissacarídeos, cujas
cadeias poliméricas adsorvem água e se entrelaçam formando grandes
reticulados flexíveis responsáveis pelo aumento da retenção de água, e
assim, mantêm as partículas finas da mistura suspensas, fornecendo maior
coesão, e consequentemente evitando a ocorrência de segregação e
exsudação. Os modificadores de viscosidade são indicados quando há
poucos finos na mistura, pois agem substituindo-os, conforme explica Martins
(2009). Entretanto, o uso em excesso desse aditivo pode gerar retração de
secagem, e, se utilizado juntamente com o superplastificante, é necessário
um cuidado especial na dosagem, pois juntos podem gerar problemas como
retardamento da pega, alteração na resistência e coesão excessiva, conforme
complementa Souza (2013).
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3.3.5. Adições Minerais

O uso de adições minerais nas argamassas fluidas está vinculado ao
aumento da fluidez e das propriedades mecânicas da argamassa, podendo
contribuir também para o seu desempenho e durabilidade. As partículas minerais
adicionadas à argamassa auxiliam no empacotamento granulométrico, resultando
em um produto mais compacto e coeso, sem apresentar segregação ou exsudação
(MARTINS, 2011).
Podem-se classificar os tipos de adições minerais em reativas e inertes. As
inertes são aquelas que aumentam a compacidade da mistura, sem gerar uma
reação química na pasta. Para estes casos, pode-se exemplificar com o uso do fíler
calcário, quartzo moído, entre outros. Já as reativas promovem a formação de
hidratos, e desta forma, são utilizadas na substituição do cimento, podendo chegar à
proporção de até 30% do volume de cimento. Estas adições minerais são
representadas pelas cinzas volante, cinza da casca de arroz, escória de alto forno e
a sílica ativa (METHA E MONTEIRO, 2008 apud MARTINS, 2009).
Martins (2011), em sua pesquisa, que busca a definição de um traço de
argamassa fluida ideal, indica duas adições minerais como as principais para este
tipo de produto: a sílica ativa e o fíler.

3.4. Técnicas de execução

As técnicas de execução do contrapiso com argamassa fluida diferem-se da
execução do contrapiso tradicional devido ao estado fluido da argamassa, que
resulta em um método de aplicação diferente, sendo necessários alguns cuidados
para evitar a ocorrência patologias. Na sequência serão apresentadas as técnicas
usuais do mercado para a execução do contrapiso com argamassa fluida, conforme
exposto em trabalhos científicos estudados e como recomendações dos fabricantes
Genário da Fonseca, Diretor operacional da fornecedora de argamassa fluida Nivelle
do Brasil e Dener Santos, Gerente Técnico da concreteira Concrepav. Os dados dos
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fabricantes foram coletados em entrevistas realizadas em 2015 pela autora,
conforme roteiro apresentado no Anexo 01 desta dissertação.

3.4.1. Planejamento da execução

O planejamento de uma obra que utilizará contrapiso executado com
argamassa fluida tem algumas particularidades em relação: ao fluxo de produção; à
organização e logística do canteiro de produção e às definições de critérios de
contração da empresa fornecedora do CAF, como descrito na sequência.
O fluxo de produção de uma obra que utilizará o CAF deve analisar em
primeiro lugar o sistema construtivo da vedação vertical adotado. É usual para o
sistema estrutural convencional (lajes, pilares e vigas moldados in loco) e alvenaria
de vedação, prever como etapa predecessora do contrapiso a execução das
alvenarias, ou da primeira fiada da alvenaria utilizada como marcação. No caso de
adotar apenas a primeira fiada como predecessora, a produtividade do CAF é maior,
pois a mangueira de lançamento pode ser movimentada com maior facilidade entre
os cômodos.
Para a utilização de outros sistemas construtivos, como sistema estrutural
convencional e vedação vertical interna em painéis de gesso acartonado (drywall), é
possível definir como etapas predecessoras da execução do contrapiso a execução
do sistema estrutural e da vedação vertical periférica, pois neste caso, é possível
executar a vedação vertical interna após a execução do contrapiso. É de extrema
importância planejar as tarefas que utilizam gesso como sucessoras da execução do
contrapiso, pois este material pode reagir com a argamassa fluida e gerar
patologias.
O planejamento do uso do transporte vertical (elevador cremalheira) pode ser
alterado com o uso do CAF. Como se trata de um material usinado, bombeado
diretamente ao local de aplicação, o uso do elevador cremalheira é reduzido, visto
que não será necessário fazer o transporte de material para a execução do
contrapiso no pavimento, sendo possível destinar o equipamento para outros
serviços, ou até mesmo reduzir o número de elevadores no canteiro. O mesmo
ocorre com o planejamento dos espaços de armazenamento de materiais
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(almoxarifado), os quais poderão ser reduzidos quando utilizado o CAF, pois, como
a argamassa fluida é usinada e chega à obra no momento da concretagem, não é
necessário prever espaços de armazenamento de material para produção de
contrapiso em obra, o que significa uma considerável redução de área.
Durante o planejamento da execução do CAF, deve-se prever a logística de
transporte da argamassa fluida que deverá ser feito pelo bombeamento do caminhão
betoneira até o pavimento. O bombeamento pode ser feito diretamente do caminhão
estacionado na rua, e neste caso, deve-se considerar a compatibilidade do
comprimento da mangueira e o distanciamento da torre ao local de estacionamento
do caminhão. Em caso de grandes condomínios, com mais de uma torre, em que o
distanciamento da área externa às torres seja superior ao alcançado pela mangueira
de bombeamento, deve-se prever o acesso do caminhão ao condomínio. Neste
caso, deve ser planejado o trajeto de circulação do caminhão para o lançamento do
material próximo à torre, este trajeto deverá estar livre de inferências que impeçam o
seu acesso, como execução de paisagismo, ou lajes e pisos que não suportem o
peso dos caminhões de aproximadamente 29ton (caminhão betoneira com 8m³ de
argamassa).
O planejamento do escopo da empresa contratada também deve ser
considerado durante o planejamento da obra. Deve-se verificar qual escopo de
serviço será realizado pela obra e qual será realizado pela empresa contratada, pois
alguns serviços podem ou não ser escopo da contratada, o que gera mobilização
maior ou menor de funcionários da obra, antes e após a execução do contrapiso. Em
conversa com os fornecedores, verificam-se que as principais variações na
contratação das empresas fornecedoras de CAF estão relacionadas à: limpeza
prévia dos ambientes que receberão o contrapiso; execução de juntas de
dessolidarização, barreiras de contenções e tamponamento de furos; execução de
cura úmida; execução das juntas de movimentação; retirada das barreiras de
contenções, recorte das juntas de dessolidarização e limpeza da superfície após
finalizada a cura.
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3.4.2. Preparo do ambiente

O preparo do ambiente que receberá a argamassa fluida consiste em limpar o
substrato (laje) retirando todos os materiais e impurezas do mesmo. Para isso é
recomendada a utilização de lavadoras de alta pressão ou aspirador de pó industrial,
o substrato deve ficar úmido, porém, sem poças. Os fabricantes entrevistados
ressaltaram que para a utilização de contrapiso aderido, a base deve apresentar
superfície rugosa, no caso da laje ter sido executada com concreto auto adensável é
necessário o fresamento da base, para garantir a aderência mecânica da argamassa
fluida ao substrato.
Para a utilização do CAF sobre a camada de impermeabilização deve-se
levantar o tipo de impermeabilização feita, pois a mesma influenciará nas técnicas
de execução do contrapiso. No caso da utilização da impermeabilização rígida, o
contrapiso poderá ser executado diretamente sobre ela, sem necessidade da
camada separadora, devendo prever o uso de material de impermeabilização que
mantenha a característica de superfície rugosa do substrato, mantendo os prérequisitos

de

aderência

descritos

acima.

No

caso

de

outros

tipos

de

impermeabilização, como as flexíveis em geral (salvo algumas exceções apresentas
no item 2.1.1), o contrapiso deverá ser tratado como flutuante, e sua técnica
execução deve ser diferenciada, o mesmo ocorre quando se tem camadas de
tratamento térmico e/ou acústico.
Após

a

preparação

do

substrato,

devem-se

aplicar

as

juntas

de

dessolidarização, ou juntas perimetrais em todo o perímetro do ambiente que
receberá a argamassa fluida, ou seja, nos encontros de vedações verticais ou
pilares com a base onde será executado o contrapiso, conforme descrito no item
3.1.2. A altura do material deve ser suficiente para ultrapassar a espessura do
contrapiso, sendo importante atentar-se para os cantos, que devem ter quinas vivas
e não arredondas (Figura 10).
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Figura 10 - Junta de dessolidarização com o canto vivo.

Fonte: Acervo da autora

Para finalizar o preparo do ambiente é necessário tamponar os furos
existentes na laje, como ralos, para evitar o escorrimento da argamassa pelos
mesmos e fixar as barreiras de contenções. Estas devem ser executadas entre
ambientes cujos níveis de contrapiso sejam diferentes (Figura 11), assim como em
rasgos nas lajes, como shafts, escadas e elevadores, conforme já descrito no item
3.1.2. Normalmente, as áreas de soleiras também não são preenchidas com a
argamassa fluida, pois a diferença de espessura do material utilizado na soleira
requer um preenchimento de contrapiso com espessura inferior ao restante do
ambiente, por isso utiliza-se também a barreira para conter a argamassa nestes
espaços.

Figura 11 - Execução de barreiras entre ambientes com altura diferenciada de contrapiso.

Fonte: Acervo da autora
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Os fornecedores entrevistados indicam que a obra deve passar o nível de
referência (RN) do apartamento ou do andar, marcados a partir do fundo da laje. Os
níveis para preenchimento de cada ambiente devem ser verificados no projeto de
contrapisos, porém na inexistência deste projeto, a obra elabora um croqui a partir
dos projetos de arquitetura e estrutura com as alturas necessárias e repassa ao
fornecedor. De posse destes dados, a empresa contratada para executar o
contrapiso faz a marcação a laser dos níveis de cada ambiente posicionando os
níveis móveis a cada 2m² (aproximadamente) em toda área do piso (Figura 12).
Estes níveis possuem a haste central regulável, a qual marca a altura de
preenchimento em cada ponto da laje.

Figura 12 - Colocação dos níveis móveis

Fonte: Acervo da autora

Os autores Escribano e Garcia (2013), Souza (2013), Barros (2012) e o site
da fornecedora de argamassa fluida Nivelle (2015), recomendam que o contrapiso
executado com argamassa fluida tenha espessura mínima de 2,5cm. O
representante da concreteira Concrepav, indica a espessura mínima de 3,0cm.
Com referência ao embutimento de instalações no contrapiso deve-se prever
a fixação da tubulação com abraçadeiras. A fixação com argamassa não é
recomendada, pois esta pode perder aderência e causar fissuras, conforme
aconselha o representante entrevistado da Nivelle. A espessura de recobrimento das
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tubulações deve respeitar a espessura mínima do contrapiso, e se for necessário
reduzi-la, deve-se utilizar uma tela metálica de 30cm de largura para reforço do
contrapiso na extensão da tubulação, não devendo a espessura de recobrimento ser
menor que 1,0cm, conforme orientações do representante da Concrepav.

3.4.3. Aplicação da argamassa

Antes da aplicação da argamassa fluida, devem-se executar os testes de
verificação da fluidez, como Slump Flow Test e/ou o Cilindro Espanhol, como
descrito na sequência no item 3.5.1. Atualmente, no Brasil, para aceitação da
argamassa fluida, a maioria das empresas utilizam apenas o Slump Flow Test, as
quais adotaram como resultado padrão para este teste, o diâmetro de espalhamento
de 750mm, podendo variar aproximadamente, mais ou menos 30mm. Caso o
resultado do teste não alcance o resultado pré-definido, deve-se corrigir a mistura
com água e/ou aditivo.
Após a verificação e aceitação da argamassa, bombeia-se o material até o
pavimento preparado para o seu recebimento. O representante da Concrepav, em
entrevista cedida à autora, recomenda a utilização de bombas de rosca sem fim,
pois esta permite um fluxo de bombeamento contínuo, proporcionando maior
precisão para aplicação do produto. O representante da fornecedora Nivelle,
também indica o uso deste tipo de bomba, e explica que o tempo de bombeamento
deve ser adequado para a execução do acabamento superficial concomitante com o
preenchimento do ambiente, normalmente recomenda-se a proporção de 8m³/hora
(Figura 13). Se a altura da edificação for superior a 35m, o entrevistado da
Concrepav recomenda a utilização de bombas de alta pressão ou a combinação de
mais de uma bomba de rosca sem fim.
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Figura 13 - Argamassa fluida sendo aplicada para a produção de contrapiso.

Fonte: Acervo da autora

O preenchimento do ambiente com argamassa fluida deve ser contínuo e
respeitar uma sequência de execução, conforme representado na Figura 14, pois
após finalizado o lançamento da argamassa, deverá ser feito o acabamento
superficial no sentido perpendicular ao preenchimento. Este acabamento deve ser
feito com um rodo quebra bolhas cujo objetivo é retirar as bolhas de ar e garantir a
planicidade superficial (Figura 15), conforme descrevem os entrevistados.

Figura 14 - Plano de aplicação da argamassa fluida

Fonte: Croqui elaborado pela autora
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Figura 15- Acabamento superficial do contrapiso executado com argamassa fluida.

Fonte: Acervo da autora

Os entrevistados aconselham aguardar no mínimo 24h para qualquer
movimentação sobre o contrapiso, porém Escribano e Garcia (2013) recomendam
aguardar em média 48 horas. O representante da Concrepav ainda ressalta que
para a movimentação sobre o contrapiso antes de 5 dias após executado é
necessária a utilização de placas de madeira para evitar deformações pontuais.
Conforme já descrito no item 3.1.2, a ABNT NBR 13.753 (1996) indica prever
juntas de movimentação em áreas iguais ou maiores que 32 m², ou sempre que uma
das dimensões do piso for maior que 8,0 m. O diretor da Nivelle complementa que
para pisos executados com argamassa fluida, deve-se prever a execução das juntas
de movimentação em áreas de transições geométricas, como por exemplo, entre
portas de quartos e corredores estreitos e compridos (Figura 16).

Figura 16 - Execução de junta de movimentação.

Fonte: Acervo Construtora Rossi Residencial
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Os entrevistados ressaltam ainda que as juntas devem ser feitas com o
auxílio de uma serra mármore (2 mm ou 3 mm de espessura), e devem ser
executadas entre 2 a 3 dias após o lançamento da argamassa, ou, assim que
possível caminhar sobre a mesma, pois o quanto antes forem executadas, menor a
chance de aparecimento de patologias.

3.4.4. Cuidados com a cura e finalização do procedimento

Assim como nos concretos, a execução adequada da cura é de extrema
importância para o contrapiso executado com a argamassa fluida, pois ela é
responsável por evitar fissuração, além de influenciar diretamente na resistência e
durabilidade do produto final (SOUZA, 2013).
Souza (2013) ressalta que o processo da cura da argamassa fluida segue as
mesmas premissas da cura dos elementos estruturais, pois tem como principal
objetivo manter o teor de umidade do material e evitar a evaporação da água da
mistura, garantido o processo de hidratação dos materiais aglomerantes. Assim
como o concreto auto adensável, a cura úmida é comumente utilizada para o
contrapiso executado com a argamassa fluida. Este processo consiste em manter
uma lâmina d’água sobre a argamassa, no mínimo durante 7 dias. Ressalta-se a
importância de evitar vento e insolação direta durante a cura úmida devido a
possibilidade do aparecimento de fissuração. O entrevistado da Concrepav
complementa que a cura deve ser iniciada após o início da pega, que pode variar de
12 a 24h. A cura química não é recomendada, já que a formação de película
superficial, pode acarretar em problemas para a aplicação do revestimento (camada
de acabamento).
Deve-se limpar o contrapiso com uma vassoura de piaçaba para retirar toda a
camada solta da superfície resultante do processo da cura úmida. Após a superfície
totalmente limpa, inicia-se a etapa de finalização do piso, o assentamento do
revestimento. O tempo adequado para iniciar-se esta atividade é discutido entre
alguns autores, os quais apresentam dados diferentes: a concreteira Nivelle ressalta
que o assentamento do revestimento final deve ser feito a partir do 10º dia do
lançamento da argamassa; Souza (2013) destaca que este acabamento seja
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efetuado apenas após o 14º dia, respeitando o tempo de secagem do material e
podendo variar conforme as condições climáticas da região; o representante da
Concrepav recomenda que acabamento final deva ser de após 14 dias, no mínimo,
porém o ideal seria aguardar os 28 dias para a completa cura da argamassa e o
atendimento à resistência característica de compressão.

3.5. Definições da Qualidade: Controle tecnológico na fase de obra (ensaios para
controle de aceitação da argamassa e do contrapiso)

Os ensaios realizados para controle e aceitação do contrapiso executado com
argamassa fluida podem ser subdivididos em: a) Ensaios de controle e aceitação da
argamassa no estado fresco (controle de aceite do material); b) Ensaios de controle
e aceitação da argamassa no estado endurecido e do contrapiso executado; c)
Controle e verificação do serviço finalizado conforme projeto. Observa-se que o
desempenho esperado do contrapiso, bem como da argamassa no estado
endurecido, serão os mesmos independentemente do tipo de argamassa utilizada.
Todavia, os ensaios da argamassa no estado fresco deverão ser feitos adequados
ao tipo de massa utilizada, pois a mesma pode apresentar características diferentes
em função do tipo de material ou dosagem utilizada. Este é o caso da argamassa
fluida, cujos métodos de ensaio e os parâmetros de aceitação são diferenciados em
relação às argamassas plásticas ou secas.
A ausência de normatização brasileira específica para contrapiso dificulta as
construtoras e concreteiras a sistematizarem os parâmetros de aceitação da
argamasse fluida e do contrapiso finalizado. Desta forma, ambas têm adotado
metodologias de ensaios e parâmetros de aceitação definidos em normas
estrangeiras, ou normatizações brasileiras de outros sistemas construtivos, como
normas de argamassa para parede e tetos e normas para controle e aceitação de
pisos.

87

3.5.1. Controle e aceitação da argamassa no estado fresco

Para avaliar a trabalhabilidade e fluidez da argamassa, e consequentemente
fazer o controle de aceitação da mesma, são necessários a execução de ensaios e
testes no material no estado fresco. Martins (2009), em seu trabalho “Procedimento
para Dosagem de Pastas para Argamassa Autonivelante” ressalta que como a
argamassa possui uma consistência altamente fluida, os métodos tradicionais de
medir as propriedades desta pasta (Cone de Abrams, Squeeze Flow, Mesa de
Consistência, Dropping Ball) não são adequados, sendo necessária a aplicação de
métodos específicos para este tipo de material. Essa autora recomenda a utilização
do método do cilindro espanhol e o ensaio do viscosímetro (ambos não
normatizados no Brasil).
Por outro lado, diante da ausência de metodologia de ensaios normatizados
no Brasil, específicos para a argamassa fluida no estado fresco, Souza (2013)
recomenda a utilização dos ensaios de Slump Flow Test e Slump Flow T 500mm Test,
específicos para o concreto auto adensável, utilizando como referência os estudos
realizados por Tutikian (2004). Em concordância com Souza (2013), os fornecedores
entrevistados pela autora ressaltam que atualmente o mercado da construção civil
tem utilizado para o controle de aceitação da argamassa fluida os ensaios de Slump
Flow Test e Slump Flow T500mm conforme normatizado na ABNT NBR 15.823 (2010).
O representante de Nivelle, na entrevista cedida à autora, descreve o
processo de recebimento da argamassa na obra em duas etapas:


1º - Chegada da argamassa da central apenas com a adição do aditivo
retardador de pega. Neste momento faz-se o Slump Test e então se corrige a
quantidade de água necessária para se adequar aos parâmetros mínimos do
ensaio, sempre considerando a quantidade máxima de água de 1:1



2° - Adicionam-se os aditivos previstos no traço especificado, como o
incorporador de ar e o superplastificante e executa-se Flow Test, o qual deve
atender ao espalhamento conforme estipulado nas normas de concreto auto
adensável. O processo de adição de aditivos é repetido até chegar-se ao
resultado esperado do Flow Test. Neste momento é de extrema importância
avaliar visualmente se há indícios de segregação do material, pois se
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detectados, deve-se corrigir a mistura adicionando o aditivo corretor de
viscosidade.
Como não há um consenso entre os autores dos tipos de ensaios adequados
para a sistematização do processo de aceitação da argamassa fluida em obra,
elegeram-se dois testes para o aprofundamento do conhecimento neste trabalho: o
Teste de Espalhamento e o Teste de Escoamento (Slump Flow Test, Slump Flow
T500mm Test), já normatizados para o concreto auto adensável; e o teste do Cilindro
Espanhol, ensaio específico para argamassa fluida, porém ainda sem normatização
brasileira.

a) Teste de Espalhamento e Teste de Escoamento

Estes ensaios foram desenvolvidos para a verificação das propriedades do
Concreto Auto Adensável (CAA). Souza (2013) e os fornecedores entrevistados
recomendam o uso dos mesmos ensaios para a verificação da argamassa fluida.
Tutikian (2004) apresenta os ensaios de espalhamento e escoamento em dois
processos que podem ser executados simultaneamente, o Slump Flow Test e o
Slump Flow T500mm Test, cujo objetivo é verificar a fluidez, viscosidade, coesão e
segregação do CAA. A seguir uma breve descrição de ambos sob a ótica deste
autor.
Para a realização dos ensaios, é necessária uma base de 1000mm X
1000mm de material não absorvente e que não provoque atrito ao concreto, ou
argamassa; um tronco de cone de altura de 300mm, diâmetro menor de 100mm e o
maior de 200mm (Figura 17). A execução do ensaio consiste em marcar um círculo
de 200mm no centro da base para posicionamento do cone, e um círculo de 500mm
para medir tempo de espalhamento da pasta até esta marcação. Após feitas as
marcações, posiciona-se o tronco de cone no círculo de 200mm e preenche o
mesmo com o CAA, sem exercer qualquer tipo de compactação ou adensamento.
Preenchido completamente, ergue-se o tronco de cone verticalmente e deixe que o
CAA espalhe sobre a base.

89

Figura 17 – Cone de Abrams para ensaio do Slump Flow Test e Slump Flow T500mm em
CAA

Fonte: Tutikian (2004).

O Slump Flow Test T500mm consiste em medir o tempo de escoamento da
pasta até o círculo de 500mm marcado sobre a base, contado a partir do momento
de retirada completa do tronco de cone. Diversos autores determinam os limites de
tempo mínimo e máximo que o concreto deve levar para chegar até a marcação,
conforme se pode observar na Tabela 6. Se o CAA demorar menos tempo para
chegar a marcação do limite inferior pré-determinado na tabela, significa que este
está muito fluído, e se ultrapassar o limite superior, muito coeso, em ambos os casos
é necessário ajuste da dosagem (Tutikian, 2004).

Tabela 6 - Limites de resultados para o Slump Flow Test T500mm, segundo
diversas referências.
TEMPO (s)
REFERÊNCIAS
MÍNIMO
MÁXIMO
EFNARC (2002)
2
5
Gomes (2002)
4
10
Gomes et al. (2003a)
3
7
Araujo et al. (2003a)
2
5
Rigueira Victor et al. (2003)
3
6
Peterssen (1999)
3
7
Tviksta (2000)
3
7
Coppola (2000)
5
12
Palma (2001)
3
6
Fonte: Tutikian (2004).

O Slump Flow Test consiste em medir o diâmetro do espalhamento do
concreto sobre a base após a retirada do cone de tronco e espalhamento livre da
pasta. Na Tabela 7 estão descritas as medidas mínimas e máximas para o concreto
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ser considerado auto adensável conforme o levantamento de diversos autores. O
limite inferior indica que o concreto está pouco fluído, por isso faz-se necessário
ajustar a água ou o aditivo superplastificante. Se ultrapassar o limite superior, o
concreto está muito fluído e provavelmente segregando, neste caso é preciso deixálo mais coeso, conforme expõe Tutikian (2004).
Tabela 7 - Limites de resultados para o Slump Flow Test, segundo diversas referências.
ESPALHAMENTO (mm)
REFERÊNCIAS
MÍNIMO
MÁXIMO
EFNARC (2002)
650
800
Gomes (2002)
600
700
Gomes et al. (2003a)
600
750
Araujo et al. (2003a)
650
800
Rigueira Victor et al. (2003)
600
800
Barbosa et al. (2002)
550
700
Peterssen (1999)
650
725
Tviksta (2000)
600
Coppola (2000)
600
750
Palma (2001)
650
750
Fonte: Tutikian (2004).

Neste ensaio é possível verificar também a segregação da pasta, a qual pode
ser analisada a olho nu, em que deve ser notado se os agregados estão
acompanhando a pasta até as bordas.
A ABNT NBR 15.823-1 (2010) descreve que os requisitos para o concreto
auto adensável no estado fresco dependem do tipo de aplicação: condições de
confinamento relativas à geometria do elemento de concreto; equipamento de
lançamento (bomba, caçamba, grua); importância do acabamento. A classificação
quanto à fluidez e espalhamento (SF), viscosidade plástica aparente (VF e VS);
habilidade passante (PL ou PJ) e a resistência à segregação (SR) propiciam uma
especificação adequada do concreto para cobrir os requisitos previamente definidos.
A autora interpreta que para utilizar esta norma em contrapisos executados com
argamassa fluida, como tem sido feito nas obras, deve-se classificar o espalhamento
e fluidez da argamassa como SF3 (Slump Flow 3), pois, conforme indicado na
Tabela 8, o uso desta classe de espalhamento aplica-se aos concretos auto
adensáveis cujos agregados graúdos devam ter pequenas dimensões (menor que
12,5mm). Além disto, a mesma norma indica que a classe SF3 permite melhor

91

qualidade de acabamento da superfície para aplicações em geral. Esta classe deve
apresentar o Teste de Espalhamento (Slump Flow) com resultado entre 760mm e
850mm, cujo método de ensaio está descrito na ABNT NBR 15.823-2 (2010), similar
ao descrito acima no trabalho de Tutikian (2004).

Tabela 8 - Classes de espalhamento do CAA em função da sua aplicação
CLASSE DE
ESPALHAMENTO
ESPALHAMENTO
(mm)

SF1

550 a 650

SF2

660 a 750

SF3

760 a 850

APLICAÇÃO
Estruturas não armadas ou com
baixa taxa de armadura e
embutidos, cuja concretagem é
realizada a partir do ponto mais
alto com deslocamento livre;
Concreto auto-adensável
bombeado;
Estruturas que exigem uma
curta distância de
espalhamento horizontal do
concreto auto-adensável
Adequada para a maioria das
aplicações correntes
Estruturas com alta densidade
de armadura e/ou de forma
arquitetônica complexa, com o
uso de concreto com agregado
graúdo de pequenas dimensões
(menor que 12,5mm)

EXEMPLO

Lajes
Revestimentos
de túneis
Estacas e
certas
fundações
profundas

Paredes,
vigas, pilares
e outras
Pilaresparede
Paredesdiafragmas
Pilares

Fonte: ABNT NBR 15.823-1 (2010)

A determinação da classe de viscosidade plástica aparente também é
importante quando é requerido um bom acabamento superficial do concreto, desta
forma, esta classificação é importante para a execução do contrapiso com
argamassa fluida, e, conforme descrito na ABNT NBR 15.823-1 (2010) a classe VS 2
é a classificação adequada à maioria das aplicações, porque apresenta melhor
resistência à segregação, conforme apresentado na Tabela 9. Sugere-se, pois, a
adoção dessa classe para a utilização da verificação da viscosidade da argamassa
fluida.
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Tabela 9 - Classes de viscosidade plástica aparente do CAA em função de sua aplicação
CLASSE DE
VISCOSIDA
DE
T500 (S)
APLICAÇÃO
EXEMPLO
PLÁSTICA
APARENTE
Lajes,
Adequado para elementos
paredesestruturais com alta densidade de diafragma,
armadura e embutidos, mas exige pilarescontrole da exsudação e da
parede,
VS 1/ VF 1
≤2
segregação;
indústria de
Concretagens realizadas a partir
prédo ponto mais alto com
moldados e
deslocamento livre
concreto
aparente
Adequado para a maioria das
aplicações correntes. Apresenta
efeito tixotrópico que acarreta
menor pressão sobre as formas e
melhor resistência à segregação.
Vigas,
Efeitos negativos podem ser
VS 2/ VF 2
>2
pilares e
obtidos com relação à superfície
outras
de acabamento (ar aprisionado),
no preenchimento de cantos e
suscetibilidade a interrupções ou
demora entre sucessivas
camadas.
Fonte: ABNT NBR 15.823-1 (2010) (adaptado)

A norma define que 2s ou mais é o tempo ideal para o resultado do Teste de
Escoamento (T500cm) (Slump Flow Test T500mm), para os materiais classificados como
VS2, cujo método de ensaio está descrito na ABNT NBR 15.823-2 (2010) e também
se assemelha ao já descrito acima com base no trabalho de Tutikian (2004).

b) Cilindro Espanhol

O teste do Cilindro Espanhol foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores
de Valência, na Espanha, para avaliação das características da argamassa fluida,
ele tem sido desenvolvido exclusivamente para o estudo deste material. Como o
ensaio é relativamente novo, o mesmo ainda não possui normatização, podendo
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assim apresentar algumas variações nas medidas do equipamento (MARTINS,
2009).
Martins (2009) em estudo juntamente a Hobimix, descreve o Cilindro
Espanhol como uma haste metálica que suporta o cilindro de 60mm X 90mm, com
orifício de 5mm de diâmetro, fixados a uma altura de 150mm da base lisa e nivelada,
conforme demonstrado na Figura 18.

Figura 18 - Cilindro Espanhol

Fonte: Hobimix (2008) apud Martins (2009)

O ensaio consiste em preencher o cilindro com a argamassa fluida e deixá-la
escorrer livremente sobre a base. Para a análise, deverá ser medido o tempo de
escoamento do material e o diâmetro de espalhamento da argamassa, após
finalizado o escoamento, analisando-se visualmente a argamassa escoada.
Martins (2009) descreve que devido à falta de publicações brasileiras sobre o
assunto, foi necessário importar os dados dos estudos feitos em Valência, os quais
determinam que para a argamassa ser considerada ideal à utilização como
argamassa fluida deve apresentar como resultado do Cilindro Espanhol:


Diâmetro de espalhamento deve estar entre 250mm e 300mm;



Bordas uniformes e altas, pois estas têm menor chance de apresentar
segregação. Bordas baixas, ou líquidas e sem forma definida apresentam
uma pasta com maior chance de segregação. Esta análise pode ser feita
visualmente após o término do escoamento do material (vide Figuras 19 e 20)
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Figura 19 - Análise visual da borda da argamassa escoada: (a) Argamassa com borda
desuniforme – tendência a segregação; (b) Argamassa com borda uniforme – sem tendência
à segregação

Fonte: Martins (2009)

Figura 20 - Análise visual da borda da argamassa escoada: (a) Argamassa sem tendência a
segregação; (b) Argamassa com tendência à segregação

Fonte: Martins (2009)

3.5.2. Controle e aceitação da argamassa no estado endurecido e do
contrapiso executado

Os ensaios de aceitação da argamassa no estado endurecido e do contrapiso
executado podem ser feitos em laboratórios, com o auxílio de corpos de prova
coletados durante a entrega da argamassa na obra, como também nos testes em
campo, diretamente sobre o contrapiso finalizado. Nestes dois casos, os resultados
dos ensaios serão verificados apenas após o serviço de contrapiso ter sido
finalizado na obra, pois se deve aguardar o tempo de cura adequado para a sua
realização. No caso da utilização da argamassa fluida, por ser um material
relativamente novo, sem padrões de dosagens definidos, sugere-se a execução de
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ensaios durante o desenvolvimento do traço, o que torna possível fazer correções
necessárias na dosagem antes de o material ser liberado para o cliente, evitando
retrabalhos em obra.
Os principais ensaios e verificações de aceitação do contrapiso e da
argamassa no estado endurecido são: resistência mecânica e resistência à
aderência, como detalhado nos itens abaixo.
1)

Resistência mecânica:
Os ensaios para medir a resistência mecânica da argamassa podem ser

realizados em laboratório por meio de corpos de prova cúbicos, moldados com a
argamassa do contrapiso antes de sua utilização, ou feitos in loco por meio de
ensaios como o Screed Test. O ensaio de resistência à compressão feito em
laboratório é descrito na EN 13.892-2 (2002), sendo que o resultado não costuma
ultrapassar 20 N/mm², conforme afirma o Eng. Ércio Thomaz, em entrevista a
Figuerola (2015). O fornecedor da Nivelle entrevistado observa que normalmente
trabalha com uma resistência à compressão ideal em torno de 10 e 14 N/mm².
O Ensaio de resistência à flexão é especificado na EN 13.892-2 (2002), a qual
recomenda que seja utilizado três corpos de prova de 40 mm x 40 mm x 160mm, os
quais devem ser preparados conforme descrito na EN 13.892-1 (2002). Esta norma
descreve que os corpos de prova para o ensaio devem datar 28 dias de moldagem e
a secagem deve ser feita em estufa, com um equipamento constituído por dois
suportes cilíndricos em aço espaçados entre si em 100 mm, um terceiro cilindro
localizado entre os dois suportes servirá para aplicação da carga, conforme
apresentado na Figura 21 (BARROS, 2012).
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Figura 21 - Equipamento para ensaio de resistência à flexão

Fonte: Barros (2012)

Preparado o equipamento com o corpo de prova, deve-se aplicar a carga de
forma suave e contínua aumentando gradativamente a carga na ordem de 50±10N/s
até à ruptura. No momento da ruptura, registra-se a carga máxima “F” aplicada em
Newton. A resistência à flexão deve então ser calculada conforme a fórmula abaixo
descrita, na qual se deve considerar: a - a distância entre os eixos dos cilindros de
suporte inferiores; b - a largura da amostra; c - a sua altura. O valor da resistência à
flexão deve ser registado com um arredondamento na ordem dos 0.05 N/mm² para
cada amostra individual e na ordem dos 0,01N/mm² no caso da média das três
amostras. As duas metades das amostras ensaiadas deverão ser armazenadas para
utilização no ensaio de resistência à compressão (BARROS, 2012).

O Ensaio de resistência à compressão, também descrito na EN 13.892-2
(2002), deve ser feito com as partes resultantes dos corpos de prova do ensaio de
resistência à flexão, e devem ser testadas no mesmo dia da realização deste. Para o
ensaio de resistência à compressão, utilizar-se-á um equipamento específico,
descrito na EN ISO 6507-1, o qual consiste em duas placas de apoio, uma superior
e uma inferior, alinhadas entre si, conforme apresentado na Figura 22. A amostra
deve ser disposta de tal forma que a face de ruptura fique 16mm para fora das
placas

de

apoio.

A

carga

será

aplicada

continuamente

e

aumentada

progressivamente a uma taxa de 2400 ± 200 N/s até que ocorra a ruptura do corpo
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de prova. Recomenda-se anotar a carga máxima “F” aplicada no teste (BARROS,
2012).
Figura 22 - Equipamento para ensaio de resistência à compressão

Fonte: Barros (2012)

Calcular-se-á a resistência à compressão a partir do valor anotado divido pela
área da seção transversal da amostra em contato com a placa de apoio, conforme
fórmula descrita abaixo, sendo “A” a dimensão das placas de apoio (40mm X
40mm). O resultado deverá apresentar um arredondamento na ordem de 0,05
N/mm² para um ensaio individual e na ordem dos 0,1 N/mm² para a média de seis
amostras (BARROS, 2012).

O Screed Tester, é um ensaio de impacto para Teste da Integridade do
contrapiso, que pode ser realizado in loco, após a execução e cura do contrapiso ser
finalizada, conforme descrito na norma europeia BS 8204-1 (2003) + A1 (2009):
“Screeds, bases and in situ floorings. Concrete bases and cementitious levelling
screeds to receive floorings. Code of practice”. O teste consiste em efetuar a queda
de um peso de 500 mm² de diâmetro de 4 kg, verticalmente sobre o contrapiso,
quatro vezes seguidas, a partir de uma altura de 1m. Após as 4 quedas do peso
sobre o contrapiso, deve-se medir a profundidade retratada no material, sendo
aceitável a variação de 3mm a 5mm para contrapisos aderidos e não aderidos,
conforme indicado na Tabela 10, é aceitável para áreas residenciais (tráfego leve)
até 5mm.
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Tabela 10 – Classificação da argamassa de contrapiso conforme a resistência à
compressão, em ensaio em campo.
PROFUNDIDADE RETRATADA
CATEGORIA

CONTRAPISO ADERIDO
E NÃO ADERIDO

CONTRAPISO
FLUTUANTE

A (tráfego pesado)

3 mm

3 mm

B (tráfego médio – área pública)

4 mm

4 mm

C (tráfego leve – uso doméstico)

5 mm

2.5 mm ( ensaio com
2kg)

Fonte: BS 8204-1 (2003) + A1 (2009)

2)

Resistência à aderência
Este ensaio é feito para verificar a aderência do contrapiso à laje ou base, no

caso do uso do contrapiso aderido. Como não há norma específica para contrapisos
no Brasil, sugere-se a utilização da metodologia de ensaio para argamassas
aplicadas sobre paredes e tetos, descrito na ABNT NBR 13.528 (2010) –
Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas: determinação da
resistência de aderência à tração. O ensaio deve ser feito com o corpo de prova
retirado da argamassa a ser ensaiada com uma serra-copo diamantada de 5cm de
diâmetro interno.
A profundidade do furo deve deverá alcançar o substrato (no caso do
contrapiso, deve-se extrair até a laje). Cola-se o corpo de prova com resina epóxi no
prato de tracionamento e aplica-se o esforço de tração perpendicularmente ao corpo
de prova com a taxa de carregamento escolhida até a ruptura do mesmo. Segundo
esta norma, os resultados devem apresentar a resistência de no mínimo 0,2 MPa.
A Norma ABNT NBR 13.753 (1996) - Revestimento de Piso Interno ou
Externo com Placas Cerâmicas e com utilização de Argamassa Colante, determina
que a aderência mínima de todas as camadas do piso deve ser de no mínimo 0,3
MPa, a qual descreve como método de ensaio de resistência de aderência à tração
simples, o mesmo procedimento explicito na ABNT NBR 13.528 (2010). Na
reportagem de Egle (2010), o Eng. Thiago Leomil afirma que a empresa Gafisa,
conseguiu definir uma dosagem da argamassa fluida cuja resistência à aderência
apresentou 1,10Mpa.
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Uma forma comum de verificar a aderência do contrapiso à base na obra é
através do método da verificação pela percussão proposta na BS 8203 (BSI, 1987
apud Barros, 1991). Este ensaio feito em campo consistem em bater sobre o
contrapiso pronto com um martelo de metal ou barra de aço (diâmetro de 25mm) e
identificar o tipo de som produzido. Se o som repercutido for um som cavo ou
popularmente chamado de “som oco”, deve-se verificar a ausência de aderência do
contrapiso à base.

3.5.3. Controle e verificação do serviço finalizado conforme projeto

A verificação e controle do serviço finalizado consiste na averiguação da
execução do contrapiso conforme indicado em projeto (declividade das áreas
molhadas, planicidade das áreas secas, espessuras, desníveis, acabamento
superficial e execução das juntas de movimentação). Além do atendimento ao
projeto, deve-se verificar o ambiente nos quesitos terminalidade e limpeza para
assim liberar o ambiente para a nova frente de trabalho.

a) Declividade em áreas molhadas

Consiste em verificar se as áreas molhadas possuem a declividade
especificada em projeto. O teste pode ser feito com água sobre o contrapiso
verificando se os caimentos estão em concordância com os ralos ou se há pontos de
acúmulo indevidos, os quais deverão ser reparados antes do assentamento do
revestimento final (BARROS, 1991).
A ABNT NBR 13.753 (1996) descreve que os pisos acabados podem
apresentar variação máxima de 10% em relação à inclinação definida em projeto.
Sugere-se adotar o mesmo parâmetro para o contrapiso, pois o mesmo influenciará
nas inclinações do revestimento final.
Para a utilização de argamassa fluida em áreas com declividade, deve-se
prever a dosagem de aditivos superplastificantes diferenciada, considerando como
resultado esperado uma argamassa com maior tensão de escoamento; desta forma,
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é possível o preenchimento do ambiente com alturas diferenciadas, e assim,
proporcionar a declividade necessária. Para isto, construtora e concreteira devem
acordar previamente a utilização desta argamassa na obra, para que sejam feitos
estudos e testes de dosagens adequados. Entretanto, em áreas muito pequenas,
como boxes de banheiros, não é possível a utilização deste material, pois não há
espaço suficiente para o preenchimento do ambiente com a marcação dos níveis
diferentes, como é feito em grandes áreas com declividade.

b) Planicidade das áreas secas

Barros (1991) ao citar a BS 8203 (1987) apresenta que a planicidade das
áreas secas deve ser medida com uma cunha metálica de alumínio de 3,0m de
comprimento, a qual deve ser posicionada sobre o contrapiso nos sentidos
longitudinal,

transversal

e

diagonal

do

ambiente,

verificando

possíveis

irregularidades. Sobre a ótica desta norma, os desvios máximos permitidos para as
irregularidades superficiais variam em função do tipo de acabamento que o
contrapiso receberá: SR1 para revestimentos de baixa espessura ou ambientes que
requerem grande precisão de nivelamento, neste caso a tolerância é de 3mm para
cada 3,0m; SR2, padrão intermediário, sendo a tolerância de 5mm; e SR3, para
ambientes que receberão revestimentos espessos, como pedras e revestimento
cerâmico, a tolerância é de 10mm de irregularidades a cada 3,0m.

c) Espessuras

Segunda a ABNT NBR 13.753 (1996) as espessuras dos pisos acabados não
podem ser maiores que 5,0mm em relação às cotas estabelecidas em projeto.
Sendo assim, sugere-se que para os contrapisos, adote-se o mesmo parâmetro,
pois o mesmo influenciará na cota do revestimento final. O método de verificação
não está especificado nesta norma, por isso deverá ser feita uma verificação a partir
do nível de referência (RN) informado pela obra com o auxílio de um marcador de
nível a laser.
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d) Verificação dos desníveis entre ambientes

Para verificar se foram previstos os desníveis necessários para a aplicação
das soleiras, deve-se apoiar uma régua metálica sobre o nível mais alto e medir o
desnível gerado. A tolerância de variações deve ser de +/- 3,0mm quando a soleira
não está assentada e +/- 5,0mm quando a mesma já está assentada (BARROS,
1991).

e) Acabamento superficial

Análise visual do acabamento superficial do contrapiso consiste em verificar
se há sinais de desgaste em função das solicitações ao longo da obra e
aparecimento de fissuras superficiais. No caso específico da utilização da
argamassa fluida, o aparecimento de bolhas na superfície é aceitável, pois são
provenientes do ar incorporado no momento do lançamento da argamassa. Se o
contrapiso apresentar superfície pulverulenta deve-se prever o uso de endurecedor
de superfície e escovar com vassoura de piaçaba.

f) Verificação das juntas dessolidarização e juntas de movimentação
A verificação da execução das juntas de movimentação e dessolidarização
deve ser feita visualmente com uma régua metálica. Sugere-se a adoção da
tolerância de até 2 mm em relação ao definido em projeto, conforme exposto na
norma para pisos ABNT NBR 13.753 (1996).

g) Terminalidade

A terminalidade está relacionada à finalização da execução do contrapiso em
todos os ambientes conforme previsto em projeto, a partir da qual os ambientes
poderão ser liberados para as próximas frentes de trabalho. Para constatar a
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terminalidade do serviço de contrapiso, deverá haver verificação em todos os
ambientes:


Finalização da execução do contrapiso, considerando o cumprimento do
tempo de cura previsto em projeto.



Retirada das barreiras de contenção utilizadas durante a concretagem;



Recorte da junta de dessolidarização sobressalente;



Em caso de aparecimento de patologias deve-se aguardar a finalização do
reparo para considerar o ambiente terminado.

h) Limpeza

A última etapa para liberação e aceite do contrapiso é a verificação da
limpeza do ambiente. Esta é necessária em todos os ambientes a serem liberados
para a próxima etapa analisando se há algum resto de material, argamassa ou
objetos que possam atrapalhar a execução da etapa seguinte.
No caso do uso da argamassa fluida, ressalta-se que é importante a varrição
do ambiente após a completa cura da argamassa para remover a camada superficial
que é desprendida do contrapiso durante o processo de cura. A limpeza inadequada
pode gerar patologias como o desplacamento do revestimento aplicado sobre o
contrapiso.
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4.

ESTUDO DE CASO

As apresentações do estudo de caso têm como objetivo exemplificar os
procedimentos adotados em obra para a execução do contrapiso com argamassa
fluida, bem como informações projetuais utilizadas e procedimentos de controle da
Qualidade. A partir dessas informações foi possível analisar as dificuldades para a
utilização da tecnologia. O método para desenvolver o estudo de caso foi dividido
em duas etapas:
1ª Etapa – Descrição dos dados coletados na obra: Foram realizadas visitas à
obra antes, durante e após a execução do contrapiso com argamassa fluida, nas
quais foram levantados dados de recebimento e aceitação da argamassa,
procedimentos executivos, controle de aceitação do contrapiso executado e
informações projetuais recebidas pela obra. Os procedimentos analisados foram
feitos com base no roteiro criado pela autora, conforme apresentado no Anexo 02.
2ª Etapa – Análise crítica: Após o levantamento dos dados em obra, fez-se
uma análise crítica do procedimento executivo do contrapiso comparativamente ao
padrão descrito no Capítulo 03. Neste momento, também foi analisado se os
procedimentos executados estão de acordo com as especificações dos projetos,
quando existentes, ou procedimento padrão da empresa. Além dessas análises,
levantaram-se as deficiências das informações passadas à obra que geraram
retrabalhos, perda de produtividade ou incidência de patologias.

4.1. Caracterização da Obra

Obra residencial multifamiliar localizada em São Paulo no Bairro Tatuapé.
Possui 26 pavimentos com 2 apartamentos por andar e 2 pavimentos de duplex na
cobertura. Apartamento padrão com área privativa de 209,00 m² e duplex com
318,00 m², altura total de 82,14m entre a soleira do térreo e o piso do último
pavimento habitável. A Figura 23 apresenta a fachada da obra no dia 12 de março
de 2015.
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Figura 23 - Fachada obra

Fonte: Acervo da autora

A estrutura utilizada é convencional, pilares e vigas moldadas in loco, e
alvenaria de vedação com blocos de concreto. Não foi previsto desenvolvimento de
projeto e execução de tratamento acústico nas unidades privativas.

4.2. Projeto de contrapiso e procedimentos internos

Não se desenvolveu projeto específico de contrapiso para a obra apresentada
neste estudo de caso. A equipe da obra foi responsável por levantar nos projetos de
arquitetura os níveis acabados de cada ambiente e calcular o nível de contrapiso
adequado. A partir desta análise, os engenheiros da obra fizeram uma lista dos
níveis do contrapiso acabado em cada ambiente e listaram os ambientes que
receberiam a argamassa fluida e os que seriam executados com argamassa
convencional. Estas informações foram repassadas para a empresa contratada pela
execução do CAF.
Disponibilizou-se para a equipe da obra, encarregada de fiscalização da
empresa contratada de execução do CAF, o procedimento interno padrão da
construtora o qual indica resumidamente os equipamentos e métodos de execução:
teste de controle de aceitação da argamassa fluida (Flow Test ≥ 750mm); método de
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cura úmida, com lâmina d’água (mínimo 72 horas); assentamento do acabamento
final após 7 dias; execução de junta de movimentação de profundidade de 2/3 do
contrapiso.

4.3. Técnicas de execução

4.3.1. Planejamento da execução

O planejamento inicial desta obra não previa a execução do contrapiso com
argamassa fluida. O procedimento foi alterado para ganho em velocidade de
execução e logística de canteiro, diminuindo o uso da cremalheira para transporte de
material e reduzindo o espaço de armazenamento de material.
Para adequar à nova tecnologia estudaram-se as etapas predecessoras do
contrapiso, as quais foram definidas pela engenharia da obra, concluindo que o
contrapiso seria executado após a instalação das alvenarias, o que possibilitaria a
execução de um pavimento por semana.

Porém, em função de adequar ao

atendimento da empresa fornecedora do contrapiso, alterou-se o procedimento para
execução de dois pavimentos a cada 15 dias.
A primeira execução foi feita entre o pavimento 4º e 5º, o qual se apresentou
ineficiente, pois durante o processo de cura dos pavimentos, a água da cura do piso
do 5º pavimento gotejou sobre o 4º pavimento e gerou deformações superficiais no
contrapiso deste pavimento, como pode ser verificado na Figura 24.
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Figura 24 - Irregularidades superficiais em função de queda de água do pavimento superior.

Fonte: Acervo da autora.

Diante desse fato, alterou-se o procedimento para execução do contrapiso em
pavimentos intercalados, como no caso do dia da visita, a execução foi do 6º e 8º
pavimento. Esta alteração não impactou no planejamento cronológico da obra, pois
as alvenarias já estavam executadas alguns pavimentos à frente do contrapiso. A
empresa contratada teve que fazer o lixamento e preenchimento da área que
apresentou as irregularidades com argamassa polimérica.
Nesse empreendimento a empresa contratada para a execução do CAF foi
responsável pelos serviços pré e pós-execução do contrapiso: umedecimento dos
ambientes, execução das juntas de dessolidarização e barreiras de contenção de
madeira, recorte das juntas, retirada das barreiras após cura do contrapiso e limpeza
do ambiente após finalização do serviço.
Ademais, a obra foi responsável por disponibilizar três funcionários por dois
dias prévios à execução do contrapiso para verificar a terminalidade dos serviços
predecessores, que neste caso foram alvenarias, finalização do embutimento das
instalações nas lajes, lavagem e isolamento dos ambientes. Durante a execução dos
serviços, a obra não cedeu nenhum funcionário para acompanhamento exclusivo, o
mestre e o auxiliar de engenharia acompanharam os serviços apenas quando
acionados. A cura foi feita durante 3 dias por um funcionário da obra. Após a
execução e finalização da cura o auxiliar de engenharia fez a verificação dos
serviços conforme procedimento descrito no item 4.4 na sequência.
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4.3.2. Preparo do ambiente

O procedimento executivo foi iniciado com o preparo do ambiente dois dias
anteriores ao recebimento do material, no qual se verificaram a terminalidade dos
serviços predecessores, lavagem de todos os ambientes com lavadora de alta
pressão e isolamento dos ambientes. O concreto da laje já possuía aspecto áspero,
pois após a concretagem da laje o mesmo foi varrido para gerar as ranhuras
necessárias à ponte de aderência (Figura 25 - A), não sendo necessário nenhum
procedimento como o de fresamento.
A equipe da empresa fornecedora do CAF preparou o ambiente com a
aplicação das juntas de dessolidarização, para isso foram utilizadas tiras de
Poliestireno Expandido (EPS) no perímetro de todas as alvenarias, colado com
argamassa colante. O EPS foi de 5 mm de espessura e apresentou irregularidades
na altura de aplicação (Figura 25 – B), variando de 5cm a 10cm (Figura 25 – C) e
alguns trechos com ausência do material (Figura 25 – D). As quinas foram
executadas com placas distintas formando a “quina viva”.
Figura 25 - Preparo da base e perímetro: A – Laje com textura rugosa; B – Fixação de EPS
para juntas de dessolidarização; C – EPS das juntas de dessolidarização irregulares; D –
Ausência EPS das juntas de dessolidarização em trecho do perímetro

A

C
Fonte: Acervo da autora

B

D
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Nesse empreendimento a execução das barreiras também foi escopo da
empresa contratada para a execução do contrapiso. Eles disponibilizaram 02
funcionários no dia anterior à execução para executar as 11 barreiras conforme
demonstrado na Figura 26. Não foram fornecidos à empresa projetos com a locação
e detalhamento das barreiras a serem instaladas. Os engenheiros da obra,
juntamente com a equipe fornecedora do contrapiso, definiram as áreas necessárias
para a execução das contenções: boxes dos banheiros e banheiro de serviço, onde
não foi previsto execução de CAF devido à inclinação para o ralo (Figura 27 – A e
B); seis portas de terraços, devido à diferença de nível entre ambiente interno e
externo (Figura 27 – C e D) e uma barreira no lavabo devido à diferença de nível em
função da aplicação de revestimento diferenciado nesse ambiente.

Figura 26 - Locais de execução de barreiras de contenção em madeira.

Fonte: Croqui elaborado pela autora.

Não foram fornecidos à empresa projetos com a locação e detalhamento das
barreiras a serem instaladas. Os engenheiros da obra, juntamente com a equipe
fornecedora do contrapiso, definiram as áreas necessárias para a execução das
contenções: boxes dos banheiros e banheiro de serviço, onde não foi previsto
execução de CAF devido à inclinação para o ralo (Figura 27 – A e B); seis portas de
terraços, devido à diferença de nível entre ambiente interno e externo (Figura 27 – C
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e D) e uma barreira no lavabo devido à diferença de nível em função da aplicação de
revestimento diferenciado nesse ambiente.
Para definição das barreiras, a obra utilizou os projetos de arquitetura, planta
do pavimento tipo e detalhamento das áreas molhadas, nos quais verificaram-se os
desníveis entre ambientes, presença de soleiras, baguetes, bits de pedra e os
revestimentos de pisos e paredes. Nas áreas de cozinha, em que estava prevista a
aplicação de revestimento cerâmico nas paredes, adotou-se o detalhe de “dente” na
barreira de contenção para o encaixe a soleira ficar alinhada com revestimento
cerâmico da cozinha, conforme apresentado na Figura 28.

Figura 27 - A – Barreira box suíte máster; B – barreira box w.c. social; C- Barreira porta
cozinha/terraço; D – Barreira porta sala/terraço.

A

Fonte: Acervo da autora
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Figura 28 - Detalhe da contenção em madeira considerando espessura do revestimento da
cozinha e colocação a de soleira sob caixilho

.
Fonte: Acervo da autora.

Os níveis do contrapiso em cada ambiente foram fornecidos pela obra para à
empresa contratada em forma de lista, na qual havia a descrição do nível do
contrapiso acabado e nível do piso acabado (dos ambientes que receberiam
revestimento). Essas informações foram levantadas a partir do projeto de
arquitetura, no qual há a definição das cotas de pisos acabado; com base no
memorial descritivo do empreendimento, onde há especificação dos ambientes que
serão entregues sem acabamento (diretamente no contrapiso) e também a
especificação dos acabamentos para os ambientes que serão entregues com
revestimento. Nesse empreendimento não ofertaram aos clientes opção de planta
com kits de acabamentos diferenciados.

4.3.3. Aplicação da argamassa

No dia da execução do contrapiso, os funcionários da empresa fornecedora
fizeram a umidificação do piso e a marcação dos níveis móveis a partir do nível de
referência de cada pavimento fornecido pela obra e da lista de nível de contrapiso de
cada ambiente. Os níveis móveis foram posicionados com um espaçamento
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aproximado de 2,0m X 2,0m, marcando a altura com a ajuda de um equipamento a
laser, conforme apresentado na Figura 29.
Figura 29 - Marcação do nível do contrapiso com nível móvel e laser.

Fonte: Acervo da autora

A altura de contrapiso utilizada na obra variou entre 3 cm e 7 cm (Figura 30).
Nas varandas foi utilizado desnível de 3 cm para proporcionar o caimento para os
ralos, para isto foram posicionadas 3 linhas de níveis móveis, cada um com uma
diferença de altura de 1cm. Fez-se necessário também prever uma dosagem
diferenciada da argamassa e utilização de fibra de Polipropileno para proporcionar o
preenchimento do ambiente com alturas diferenciadas.

Figura 30- Altura do nível móvel.

Fonte: Acervo da autora
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Após a aceitação da argamassa nos testes iniciais (conforme descritos no
item 4.4.1, na sequência) iniciou-se o bombeamento da argamassa para os
pavimentos de execução, 6º e 8º pavimentos (altura aproximadamente 18,06m e
24,36m respectivamente), para tal foi utilizada uma bomba de rosca sem fim. Para
os pavimentos superiores ao 12º pavimento será previsto o uso de bombas
intermediárias para alcance do material. O procedimento de lançamento foi feito por
dois funcionários, um para o preenchimento da argamassa até o nível marcado nos
níveis móveis, outro para acabamento superficial, conforme demonstrado na
sequência de Figuras 31 - A à 31 - F.
Na Figura 31 - A é possível observar o funcionário 01 lançando a pasta e
fazendo o preenchimento do ambiente até o nível marcado nos níveis móveis, o
funcionário 02 executa concomitantemente o espalhamento do material com o rodo
quebra bolhas, conforme observado na Figura 31- B. A Figura 31- C e D apresentam
o funcionário 02 fazendo o acabamento do material com o rodo quebra-bolhas,
deixando o material liso sem ondulações superficiais. A Figura 31- E ilustra a
diferença da pasta com e sem o acabamento superficial, à esquerda o material já se
encontra finalizado e à direita, apenas espalhado com o rodo quebra bolhas. O
ambiente finalizado pode ser observado na Figura 31- F, a partir deste momento o
ambiente foi isolado para finalização da pega e início da cura submersa.
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Figura 31 - Lançamento e acabamento da argamassa.

Fonte: acervo da autora

4.3.4. Cuidados com a cura e finalização do procedimento

A cura submersa foi executada pela equipe da obra durante três dias
consecutivos e teve início 1 dia após o lançamento da argamassa no ambiente. Na
semana seguinte da execução, após finalizada a cura, a equipe da empresa
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contratada retornou à obra para retirada das barreiras de contenção, recorte das
juntas de dessolidarização e limpeza dos ambientes. Os testes de aceitação do
serviço foram feitos pelos funcionários da obra conforme descrito na sequência no
item 4.4. Neste empreendimento não foram executadas as juntas de movimentação.

4.4. Controle da Qualidade: Controle tecnológico na fase de obra (ensaios para
controle de aceitação da argamassa e do contrapiso)

O controle da Qualidade é definido no procedimento interno padrão da
construtora, por meio de uma ficha de verificação, na qual se define que devem ser
observados:


Lavagem da laje;



Posicionamento e espessura das juntas de dessolidarização;



Contenções e tamponamento de furos;



Slump test e Flow test;



Integridade do piso;



Aderência do piso (som oco – teste com cabo de vassoura);



Piso nivelado áreas secas (tolerância +/- 5mm);



Nivelamento no mesmo ambiente ou na transição entre ambientes (tolerância
menor ou igual 3mm);



Cura úmida com lâmina d’água (mínimo 72 horas);



Terminalidade;



Limpeza
O preenchimento da ficha de controle da Qualidade e a verificação foram

feitos pelo Auxiliar Técnico de Engenharia. No dia da visita os pavimentos
executados apresentaram os seguintes aspectos:


Lavagem da laje: A lavagem foi feita com lavadora de alta pressão nos três

dias antecedentes à execução do contrapiso.


Posicionamento e espessura das juntas de dessolidarização: para estas foi

utilizado o EPS com espessura de 5mm, fixo com argamassa colante. As juntas
apresentaram irregularidades nas alturas, em alguns trechos, notou-se que estas
alturas foram inferiores à altura do contrapiso, como o ilustrado na Figura 32.
Entretanto, a divergência do executado com a orientação padrão do
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procedimento padrão não foi anotada pelo responsável pela verificação do
serviço.

Figura 32 - Junta de dessolidarização com altura inferior a espessura do contrapiso.

Fonte: acervo da autora



Contenções e tamponamento de furos: As contenções foram

executadas nos dias anteriores à aplicação do contrapiso, e o tamponamento dos
furos não foram executados conforme orientação do procedimento padrão.
Durante a execução do contrapiso executaram prolongamentos nos furos com
tubos de pvc para evitar o entupimento do dos mesmos, conforme apresentado
na Figura 33.

Figura 33 - A- execução do CAF sem tamponamento dos furos B – Furo com prolongamento
após execução do contrapiso.

A

Fonte: Acervo da autora.

B
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Slump test e Flow test: Como a argamassa utilizada na obra é usinada e
aditivada em obra, o recebimento do material foi monitorado pelo responsável
da empresa de execução do contrapiso, pois, conforme contrato acordado
entre obra e contratada, a responsabilidade de aceitação da argamassa é da
empresa contratada, a obra apenas acompanha o Flow Test para validar o
aceite. Para a aceitação da argamassa a empresa executou o Slump Test
antes da adição do aditivo; o esperado o resultado de 220mm podendo ter
variação de mais ou menos 30mm, conforme procedimento da empresa. Este
procedimento não foi acompanhado pela equipe da obra. Após a aceitação do
Slump adicionou-se o aditivo ao caminhão betoneira e fez-se o abatimento da
mistura. Para finalizar a aceitação da argamassa, fez-se o Flow Test, cujo
resultado esperado era de 750mm +/- 30mm, conforme procedimento padrão
da construtora. No dia da visita estava programado o recebimento de 2
caminhões para execução de um pavimento tipo e o resultado do Flow foi de
760mm do primeiro caminhão e 750mm do segundo, a argamassa fluida não
apresentou segregação. O teste foi realizado pela empresa fornecedora do
contrapiso e acompanhado pelo auxiliar técnico de engenharia da construtora
conforme procedimento apresentado da Figura 34. Não foram recolhidos
corpos de prova para ensaios em laboratório.

Figura 34 - Procedimento teste e aceitação da pasta: A – Montagem do cone do Flow Test;
B – Preenchimento do cone com argamassa aditivada; C – Elevação do cone e
espalhamento da argamassa; D – Medida do diâmetro de espalhamento.

Fonte: Acervo da autora
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Integridade do piso: Análise visual feita pelo auxiliar técnico de

engenharia não detectou irregularidades.


Aderência do piso (teste de percussão/ evidência de som oco – teste

com cabo de vassoura): análise feita pelo auxiliar técnico de engenharia,
contrapiso não apresentou som oco. 9


Piso nivelado áreas secas (tolerância +/- 5mm): Análise feita pelo

auxiliar técnico de engenharia. Procedimento realizado com o auxílio de uma
régua de alumínio de 2m, contrapiso não apresentou irregularidades maiores
que 5mm.


Nivelamento no mesmo ambiente ou na transição entre ambientes

(tolerância menor ou igual 3mm): Análise feita pelo auxiliar técnico de
engenharia. Procedimento feito com o auxílio de uma régua de alumínio de
2m, contrapiso não apresentou irregularidades maiores que 3mm.


Cura úmida com lâmina d’água (mínimo 72 horas): Procedimento

executado por funcionário da obra no período de 72horas.


Terminalidade e Limpeza: A limpeza foi feita pela empresa contratada,

consistiu em varrimento do ambiente para retirada da camada quebradiça
superior do contrapiso.
Até o momento da visita não haviam sido executados ensaios para aceitação
da argamassa no estado endurecido. Não se encontraram procedimento padrão e
limites de tolerância para a execução deste ensaio nos documentos da empresa.
Após a verificação feita pelo Auxiliar Técnico de Engenharia, todas as etapas foram
aprovadas e liberadas para as etapas seguintes de trabalho.

9

A autora não acompanhou a execução do teste de aderência, teste de nivelamento das áreas secas
e teste de nivelamento na transição entre ambientes. As informações aqui descritas foram passadas
pelo engenheiro da obra, o qual informou fazer os testes descritos em todos os pavimentos.
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4.5. Análise crítica

A análise crítica tem como objetivo levantar as discrepâncias entre o
procedimento de execução verificado no estudo de caso e os procedimentos e
parâmetros descritos no Capítulo 03. Neste momento também são analisados se os
procedimentos adotados estão de acordo com as especificações dos projetos, se
existentes, ou procedimento padrão da empresa.
Além das incompatibilidades entre o executado e o projeto/procedimento,
alguns retrabalhos foram decorrentes de informações deficientes passadas para a
obra, ora por meio de projetos ou procedimentos padrões da empresa. Nesta análise
também foram levantados os pontos de melhoria para evitar a ocorrência destas
patologias e retrabalhos.

4.5.1. Dos projetos de contrapiso e do procedimento padrão

Como descrito no item 4.2, para esse empreendimento não se desenvolveu
projeto específico de contrapiso. Os dados de projeto como espessura do
contrapiso, locação e detalhes das barreiras de contenção, juntas de movimentação
e juntas de dessolidarização foram definidos em obra, pela equipe de engenharia,
com base no procedimento padrão da empresa e repassadas à empresa
fornecedora do CAF. Diante disso, verificaram-se algumas incompatibilidades e
retrabalhos, conforme descrito na sequência.


Falta de detalhamento e locação das barreiras de contenção: devido à falta
de detalhamento e locação das barreiras de contenção, a barreira do box dos
banheiros foi executada alinhada com o shaft, não sendo previsto o “dente”
na peça utilizada para proporcionar que o contrapiso seja executado no
alinhamento do revestimento do shaft, e assim, proporcionar o alinhamento
da baguete/bit de pedra com o revestimento, conforme determinado pelo
projeto de arquitetura. A Figura 35 apresenta a foto da barreira executada em
obra alinhada com o shaft (osso), o projeto de arquitetura, representado na
Figura 36, demonstra a solução de baguete/bit e revestimentos alinhados,
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divergente do que está em execução na obra. Para a solução desse
problema, sugere-se o desenvolvimento e disponibilização para a obra do
projeto de locação e detalhamento das barreiras de contenção, com soluções
e dimensionamento adequados para evitar essas divergências, conforme
detalhe 01 sugerido no item 3.2.2.

Figura 35 - Barreira alinhada com shaft sem revestimento.

Fonte: acervo da autora.

Figura 36 - Alinhamento entre baguete e revestimento do shaft representado em projeto.

Fonte: Projeto de arquitetura MCAA arquitetos.



Falta de compatibilização do projeto de contrapiso e ralos dos terraços: como
o descrito nos tópicos anteriores, foram previstos neste empreendimento uma
dosagem da argamassa diferenciada e uso de fibra de Polipropileno para
fazer o caimento da argamassa fluida no contrapiso nas varandas. Para isto,
os níveis móveis foram posicionados em três linhas com alturas de camadas
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diferenciadas,

proporcionando

um

caimento

único

para

linha

de

posicionamento dos ralos. Como o caimento da argamassa fluida é possível
de ser executado em apenas um sentido, conforme demonstrado na Figura
37, não foi possível utilizar ralos, pois seria necessário prever o caimento do
contrapiso perpendicular a estes. Como se pode observar seria imprescindível
uma revisão dos projetos de instalações para a inclusão de ralos lineares nas
varandas (Seka-piso) após detectada a incompatibilidade pela obra.

Figura 37 - Croqui posicionamento níveis móveis no terraço, indicação do caimento do
contrapiso e incompatibilidade do posicionamento dos ralos.

Fonte: Croqui elaborado pela autora.



Falta de planta dos pisos com definição das espessuras de contrapiso de
cada ambiente: esta planta deve ser entregue à obra para evitar que a equipe
de obra precise levantar esta análise com base em diversos materiais como
projetos de arquitetura, memoriais e kits de vendas, podendo gerar
incompatibilidades de informações ou não atendimento às alturas máximas e
mínimas conforme orientações no Procedimento Padrão da empresa. Como
foi o caso desta obra, o limite superior de 5cm foi ultrapassado em 2cm,
ficando um contrapiso com espessura total de 7cm na varanda. Se detectada
esta discrepância no projeto seria possível fazer correções durante o
desenvolvimento do mesmo, com ajustes e compatibilização deste com as
demais disciplinas. Neste caso, poder-se-ia fazer o ajuste do nível da laje da
varanda, que, ao invés de 10cm de desnível interno e externo, poderia ter
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utilizado o desnível de 8cm, mantendo o contrapiso com 5cm e o piso
acabado no mesmo nível indicado no projeto de arquitetura.


Execução de juntas de movimentação: A obra não executou as juntas de
movimentação conforme descrito no procedimento padrão, podendo gerar
trincas e/ou desplacamentos após a completa secagem do contrapiso. Para
evitar este tipo de discordância, sugerem-se duas providências: entrega à
obra de projeto contendo a locação das juntas de movimentação a serem
executadas no contrapiso e inclusão da verificação com os limites de
tolerância na Ficha de Controle da Qualidade e aceitação do serviço.
Diante do exposto, conclui-se que o desenvolvimento dos projetos de

contrapiso com informações e detalhes adequados à tecnologia da argamassa
fluida, proporcionam o aproveitamento dos benefícios desta tecnologia, auxiliam na
execução do contrapiso sem retrabalhos e inconsistências, aumentando a
produtividade e qualidade do produto final.

4.5.2. Das técnicas de execução

As técnicas de execução foram feitas com base no procedimento padrão da
empresa, pois não se desenvolveu projeto específico de contrapiso para o
empreendimento. Diante disto detectaram-se:


Irregularidades

e

altura

insuficiente

do

EPS

da

junta

de

dessolidarização: Procedimento Padrão indica a altura da junta de
dessolidarização em EPS de 8 a 10cm, a obra executou com alturas
entre 5 e 10cm, em alguns trechos a argamassa do contrapiso cobriu
completamente a junta. Além disso, o serviço de aplicação da junta foi
acompanhado e aprovado pelo auxiliar de engenharia, mesmo
apresentando a divergência descrita. Para evitar essa discrepância,
sugerem-se o desenvolvimento de projeto de específico, com a locação
e dimensionamento das juntas de dessolidarização, bem como
complementar a Ficha de Controle da Qualidade e aceitação do
serviço, na qual devem constar as alturas e espessuras adequadas da

122

junta de dessolidarização, com base nas informações do projeto, e
limites de tolerâncias;


Tamponamento dos ralos: A obra apresentou discrepância entre
execução e procedimento padrão da empresa, pois, os ralos não foram
tamponados previamente ao lançamento da argamassa nos ambientes,
conforme descrito no procedimento padrão da empresa. A aceitação e
liberação do ambiente foram feitas pelo auxiliar de engenharia, o qual
não anotou a incompatibilidade. A empresa contratada para execução
do CAF adotou assim, como solução paliativa, a utilização de
prolongadores de PVC para evitar o escorrimento da argamassa ao
pavimento inferior.

Conclui-se pois, que para a utilização do CAF de maneira adequada é
necessária a disponibilização dos projetos com informações suficientes para a
execução dos serviços. Além dos projetos, deve-se prever uma padronização e
complementação de informações nas fichas de controle da Qualidade. O uso do
CAF precisa ser considerado desde o planejamento da obra, pois assim poder-se-á
fazer o dimensionamento adequado da equipe, organização do canteiro de obras e
planejamento do uso do transporte vertical.

4.5.3. Do controle da Qualidade

O controle da Qualidade foi feito na obra por meio da ficha de verificação da
Qualidade

e

procedimento

padrão,

porém

a

superficialidade

dos

dados

apresentados nestes documentos gerou alguns pontos de retrabalho em obra,
conforme descrito na sequência.


Recebimento e aceitação da argamassa fluida: No procedimento
padrão não se definiram os responsáveis pelo acompanhamento e
validação do aceite da argamassa fluida. Esta falta de informação
resultou na aceitação da argamassa, pela empresa contrata, com traço
divergente do especificado para a obra. No caminhão recebido para a
execução do 4º pavimento foi utilizado argila expandida na mistura,
material este não previsto na dosagem acordada entre contratante e
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contratada, entretanto a empresa contratada aceitou a argamassa
mesmo na presença do material. A inclusão dessa argila expandida
gerou irregularidades na superfície do contrapiso depois de finalizado,
conforme observado na Figura 38, pois a mesma segregou e flutuou
sobre a argamassa no estado fresco.
Figura 38 – Presença de argila expandida na argamassa fluida resultando em contrapiso
com irregularidades superficiais.

Fonte: acervo da autora.

Para correção das irregularidades a empresa contratada fez o
lixamento e limpeza do pavimento, resultando em retrabalho para a
empresa contratada e atraso no recebimento do contrapiso finalizado
para a obra. Para evitar esses problemas sugere-se a revisão do
Procedimento Padrão: inclusão da descrição dos responsáveis pelo
acompanhamento e validação dos testes de aceitação da argamassa
no estado fresco, com limites de aceitação do Slump Test, Flow Test,
análise de segregação e orientações dos procedimentos a serem
adotados caso os resultados dos testes não sejam atendidos. A Ficha
de Controle da Qualidade também deve ser revista com a inclusão dos
valores de aceitação do Slump Flow, análise de segregação, e, se
necessário,

incorporarem ao

procedimento

da

empresa

testes

específicos para a aceitação da argamassa fluida, como o Cilindro
Espanhol.


Testes de aceitação da pasta no estado endurecido: no momento da visita
não haviam sido feitos testes na pasta no estado endurecido. O Procedimento
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Interno e a Ficha de Controle de Qualidade não determinam quais testes
devem ser feitos e nem os parâmetros de aceitação dos mesmos. Este
procedimento deve ser estudado pela empresa para complementar tipos de
testes a serem aplicados para aceitação da pasta no estado endurecido, os
resultados esperados e as tolerâncias aceitáveis. Estas informações devem
ser complementadas em ambos documentos.


Controle de aceitação de fissuras: a obra apresentou pequenas fissuras
superficiais no contrapiso, detectadas pelo Auxiliar Técnico de Engenharia e
descartadas de serem classificadas como patologias pelo mesmo. Não estão
definidos no Procedimento Padrão e na Ficha de Controle de Qualidade o
limite (tolerância) de abertura das fissuras e trincas, bem como de
quantidades. Esta informação deve ser complementada nos documentos para
formalização da análise sistemática da aceitação do contrapiso.
A definição do procedimento adequado para se fazer o controle da Qualidade

é essencial para manter-se um padrão de qualidade do serviço e evitar
intercorrências conforme as descritas. Sendo assim, sugerem-se para eficácia do
controle da Qualidade a inclusão, em seu procedimento de verificação e aceitação
dos serviços, de todas as informações discriminadas na Ficha de Controle de
Qualidade, na qual deve constar, no mínimo, as seguintes informações: (a)
Informações relevantes para aceite dos projetos; (b) Ensaios a serem realizados,
com a descrição dos parâmetros de aceitação e devidas tolerâncias, divididos por
ordem cronológica de execução (1º aceitação da argamassa no estado fresco; 2º
aceitação do contrapiso finalizado e da argamassa no estado endurecido; 3º
verificação do atendimento aos projetos); (c) Responsáveis pelo acompanhamento e
aceite dos serviços.
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5.

PARÂMETROS E CONDICIONANTES PARA USO DA ARGAMASSA
FLUIDA EM CONTRAPISO ADERIDO

5.1. Parâmetros para utilização da argamassa fluida em contrapiso

A partir da pesquisa bibliográfica feita a respeito do uso da argamassa fluida
para execução de contrapisos, das entrevistas aos fornecedores e do levantamento
feito em campo no estudo de caso apresentado, é possível propor a organização
das informações pertinentes ao uso desta tecnologia a fim de otimizar a sua
utilização, seja no controle de qualidade da obra ou no desenvolvimento dos
projetos.
As Tabelas 11 e 12 resumem os métodos de ensaios e parâmetros de
aceitação adotados como referência neste trabalho, tanto para aceitação da
argamassa no estado fresco, quanto para aceitação da argamassa no estado
endurecido e do contrapiso executado. A Tabela 13 apresenta os parâmetros e
métodos de ensaio para aceitação do contrapiso conforme projeto. A Tabela 14
resume as principais especificações relativas ao uso da argamassa fluida em
contrapisos, que devem ser adotadas no desenvolvimento dos projetos e no
desenvolvimento da obra.
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Tabela 11 - Resumo dos parâmetros e métodos de ensaios aceitação da argamassa fluida
no estado fresco
PARÂMETRO
SUGERIDO
PELA
10
AUTORA

REQUISITO

Espalhamento e Fluidez*

760mm e 850mm

Viscosidade plástica
aparente
Espalhamento e Fluidez*

> 2s
250mm a 300mm

Teste de espalhamento (Slump Flow Test/
ABNT NBR 15.823-2 (2010)
Teste do tempo de escoamento (Slump
Flow Test T500mm/ ABNT NBR 15.823-2
(2010)
Cilindro Espanhol / Martins (2009)

Bordas uniformes
Cilindro Espanhol / Martins (2009)
e altas
Fonte: Organização da autora

Segregação

*Para

MÉTODO DE ENSAIO / FONTE

a

utilização

dos

dois

ensaios

de

Espalhamento

e

Fluidez

concomitantemente é necessário aprofundar o conhecimento no teste do Cilindro
Espanhol, e correlacionar os resultados deste com o Slump Flow Test. Visto que
este estudo ainda não foi realizado, sugere-se a utilização de apenas um dos dois
ensaios para verificação do requisito.

Tabela 12 - Resumo dos parâmetros e métodos de ensaios para aceitação da argamassa no
estado endurecido e do contrapiso finalizado
PARÂMETRO
SUGERIDO PELA
AUTORA

MÉTODO DE ENSAIO / FONTE

2 a 5 N/mm²

Resistência à Flexão / EN 13.892-2
(2002)

10 a 14 N/mm²

Resistência à Compressão / EN 13.892-2

Integridade do contrapiso

≤ 5 mm

Resistência de aderência
do contrapiso

≥ 0,3 N/mm²

Screed Tester / BS 8204-1 (2003) + A1
(2009)
Resistência de aderência à tração simples
/ ABNT NBR 13.753 (1996)

REQUISITO

Resistência à flexão da
argamassa
Resistência à compressão
da argamassa

Fonte: Organização da autora.

10

Os parâmetros foram sugeridos pela autora com base na bibliografia estuda, entrevistas com
fornecedores e consulta a normas brasileiras e internacionais.
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Tabela 13 - Resumo dos parâmetros e métodos de ensaios para aceitação do contrapiso
conforme projeto
REQUISITO

PARÂMETRO

TOLERÂNCIA

MÉTODO DE ENSAIO / FONTE

Conforme
projeto
Conforme
projeto
Conforme
projeto

± 3mm a 10mm
a cada 3,0m

Cunha metálica de 3,0m de
comprimento / BS 8203 (1987)
Escorrimento da água para os
ralos / Barros (1991)
Nível a laser e régua metálica /
sugestão da autora

Planicidade
Declividade da área
molhadas
Espessura
Desníveis entre
ambientes (com
soleira assentada /
sem soleira
assentada)
Junta de
dessolidarização e
movimentação

_
± 5 mm

Conforme
projeto

3 mm / 5 mm

Régua metálica / Barros (1991)

Conforme
projeto

± 2 mm

Régua metálica /ABNT NBR
13.753 (1996)

Fonte: Organização da autora
Tabela 14 – Especificações para execução de contrapisos aderido com o uso de
argamassa fluida

REQUISITO
Espessura mínima
Junta de
dessolidarização
Junta de movimentação

PARÂMETRO SUGERIDO
PELA AUTORA

FONTE

2,5 cm

Escribano e Garcia (2013) /
Barros (2012)

Locação: em todo o perímetro
do ambiente / Altura: 20 mm a
cima da espessura do
contrapiso, no mínimo
Locação: 32m² ou 8m de
comprimento

ABNT NBR 13.753 (1996) /
Sugestão proposta pela autora
ABNT NBR 13.753 (1996)

Cura úmida

≥ 7 dias

Souza (2013)

Liberação do ambiente
para próxima frente de
trabalho

≥ 14 dias

Souza (2013)

Fonte: Organização da autora

5.2. Condicionantes e limitações de uso

É importante ressaltar algumas limitações para o uso da argamassa fluida na
execução de contrapiso:
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Utilização como piso acabado: como o contrapiso possui baixa resistência à
abrasão não pode ficar diretamente exposto ao tráfego e às intempéries sem
acabamento superficial, por isso recomenda-se o uso de proteção superficial
como revestimentos ou pinturas.



Execução de desníveis: por ser um material auto adensável, não é possível
executar desníveis no contrapiso sem a utilização das barreiras de contenção.



Execução de declividades: a execução de declividades neste tipo de
contrapiso é possível, porém com restrições: a área deve ser maior que
2,0m²; a argamassa fluida para estes ambientes deve ter dosagem de aditivos
alterada, produzindo uma argamassa menos fluida que os demais ambientes;
o projeto deve prever sentido único de declividade. Atendidos os prérequisitos relacionados anteriormente, é possível executar as declividades,
pois, com a área relativamente grande, dosagem adequada da argamassa, e
regulagem dos níveis móveis espalhados no ambiente considerando as
diferentes espessuras de contrapiso, é possível fazer o preenchimento
gradual da argamassa até o nível indicado na haste do nível móvel
proporcionando o caimento ao material.



Altura de bombeamento: como a argamassa fluida é bombeada diretamente
do caminhão para o pavimento que será executado, deve-se planejar
adequadamente o equipamento a ser utilizado em função da altura da
edificação. Normalmente é utilizada a bomba de rosca sem fim, a qual tem a
limitação de no máximo 35m de comprimento, aproximadamente. Desta
forma, se a altura da edificação for superior ao comprimento desta mangueira
deverá ser previsto o uso de bombas de alta pressão ou combinação de mais
de uma bomba de rosca sem fim.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. Considerações gerais

A utilização da argamassa fluida para execução de contrapiso é uma prática
relativamente nova no Brasil e as informações técnicas para sua utilização ainda não
foram consagradas em normas ou estudos científicos. Como exposto anteriormente,
o objetivo desta pesquisa é sistematizar informações sobre contrapiso aderido
executado com argamassa fluida para uso em edifícios de multipavimentos
(residenciais e comerciais), a fim de auxiliar no desenvolvimento de projeto e no
controle da qualidade da obra.
Observa-se que as técnicas de execução desse tipo de contrapiso devem ser
pensadas juntamente com o planejamento da obra visando tirar melhor proveito dos
benefícios da tecnologia a partir do aumento da produtividade e qualidade de
acabamento. Para isto, além do planejamento, as técnicas de execução devem
atender a pré-requisitos como preparo adequado do ambiente, metodologia de
aplicação da argamassa e cuidados com a cura e a finalização do serviço. Além
disto, o controle da Qualidade da obra deve ser feito de forma sistemática a partir da
verificação de parâmetros de aceitação da argamassa e do contrapiso finalizado,
devendo ainda respeitar os limites de tolerância adequados para manutenção da
homogeneidade da qualidade. Observar também que a sistematização de
informações

se

inicia

no

desenvolvimento

dos

projetos

de

contrapisos

(representações gráficas, detalhes específicos e informações do memorial descritivo
e caderno de procedimento executivo), os quais devem apresentar especificações e
detalhes adequados para o uso da argamassa fluida.
O estudo de caso exemplifica a aplicação da tecnologia em uma obra, na qual
pode-se observar as principais dificuldades e motivo de retrabalhos em função da
falta destas informações que devem ser transmitidas à obra, por meio dos projetos,
cadernos descritivos e memoriais, bem como a já referida sistematização dos
parâmetros de aceitação e tolerâncias do controle da Qualidade.
Ressalta-se ainda nestas considerações finais, a dificuldade em encontrar
publicações recentes e adequadas ao assunto, por isso faz-se necessário
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complementar as análises a partir da leitura de normas e publicações nacionais e
estrangeiras que abordam direta e indiretamente o tema, por exemplo, normas para
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas e de revestimento de
pisos de pavimentos.
As entrevistas com os fornecedores de CAF (contrapiso executado com
argamassa fluida) complementaram as informações levantadas na bibliografia
estudada, haja vista, observar certa ausência de aprofundamento nas publicações
estudadas acerca do tema “técnicas de execução”. Outra dificuldade encontrada foi
realizar visitas às obras em execução, em razão, principalmente, da alteração do
cenário econômico nacional no período de desenvolvimento deste trabalho (entre o
2014 e 2015), o que inviabilizou o início de muitas obras e prolongou o cronograma
de execução de outras, de forma que as obras previamente estudadas pela autora
não mais se encontram em etapa adequada para realização dos referidos estudos
de caso.
Após apresentar as limitações e dificuldades da pesquisa, dentre os possíveis
resultados, ressaltam-se como os mais relevantes:


Com relação aos projetos de contrapisos: sugestões de informações a serem
incorporadas ao projeto de contrapiso para adequá-lo à utilização da
argamassa fluída: indicação e detalhamento das barreiras de contenções,
juntas de dessolidarização e de movimentação; notas sobre as especificações
de impermeabilizações adequadas para o uso deste tipo de material; notas
sobre os parâmetros de aceitação da argamassa e do contrapiso, bem como
os ensaios a

serem realizados; detalhes para indicar soluções de

interferências das instalações embutidas no contrapiso.


Com relação às técnicas de execução: a organização das informações sobre
as técnicas de execução, feitas com base principalmente nas entrevistas com
os fornecedores, consolidam a sistematização destas informações, criando
uma sugestão de metodologia executiva para esta tecnologia. Esse
procedimento metodológico sugerido ressalta os principais pontos de atenção
que devem ser tomados para o uso da argamassa fluida na execução de
contrapisos, tais como: preparo adequado do ambiente, cuidados na
aplicação da argamassa, atendimento à espessura mínima, método e tempo
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de cura adequados, tempo mínimo de liberação do ambiente para a próxima
frente de trabalho.


Com relação ao controle da Qualidade: sugere-se que o controle da
Qualidade seja feito em três etapas:
a) Ensaios de controle e aceitação da argamassa no estado fresco
(controle de aceite do material), por meio da execução de três ensaios:
Slump Flow Test, Sump Flow T500mm e o Cilindro Espanhol, cujos
parâmetros de aceitação foram sugeridos pela autora, como base na
interpretação de normas de sistemas similares, como o concreto auto
adensável e publicações estrangeiras;
b) Ensaios de controle e aceitação da argamassa no estado endurecido e
do contrapiso executado (controle de aceite do serviço), por meio da
execução dos ensaios de resistência à flexão, à compressão e à
aderência, para a aceitação da argamassa; já o Screed Tester para
aceitação do contrapiso finalizado. Os parâmetros propostos têm como
referência a análise de normas internacionais e nacionais de sistemas
similares, tal qual a norma para revestimento de pisos com placas
cerâmicas;
c) Controle e verificação do serviço finalizado conforme projeto, para o
qual se sugere verificar o atendimento a parâmetros definidos em
projeto, como por exemplo: planicidade das áreas secas, declividade
das áreas molhadas, atendimento às espessuras mínimas e máximas,
desníveis

entre

ambientes

e

juntas

de

dessolidarização

e

movimentação. Para essa verificação, a autora sugere alguns limites
de tolerância, conforme referências bibliográficas e normas estudadas.
Conclui-se, portanto que as contribuições desta pesquisa visam auxiliar no
trabalho de projetistas, construtores e fornecedores de CAF, pois organiza as
informações sobre a tecnologia e seus procedimentos de execução; recomenda
informações relevantes para serem consideradas no desenvolvimento de projeto; e
propõe parâmetros e procedimentos para a execução do controle de Qualidade.
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6.2. Recomendações para trabalhos futuros

Este trabalho não esgota todos os assuntos relacionados ao contrapiso
executado com argamassa fluida, por isso propõem-se, na sequência, alguns
assuntos relevantes para complementação da pesquisa.


Desenvolver estudos científicos e experimentais para definição da dosagem
ideal para a argamassa fluida, considerando o custo adequado ao mercado
da construção civil brasileira;



Estudo das patologias recorrentes no contrapiso executado com argamassa
fluida, suas causas e formas de prevenção e correção;



Desenvolver pesquisas e estudos de casos para utilização da argamassa
fluida na execução de contrapisos não-aderido e/ou flutuantes, os quais
exigem cuidados especiais na dosagem da argamassa e na e execução do
contrapiso, e em muitos casos se faz necessário estruturá-lo com tela
metálica ou fibras estruturais;



Desenvolver pesquisas para sistematizar a utilização do Ensaio do Cilindro
Espanhol de forma padronizada no Brasil; e aprofundar a interpretação dos
resultados esperados para este ensaio, correlacionando-os aos resultados
dos testes de Espalhamento, Escoamento e Viscosidade plástica (Slump Flow
Test e Slump Flow T500mm), já sistematizados na ABNT NBR 15.823 (2010).
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ANEXO 01
QUESTIONÁRIO PARA FABRICANTES
1. EXECUÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Atividade

Método de execução

Fonte da informação: projeto
(disciplina) / procedimento interno

Preparo do ambiente e da base

Como é feito?

Barreiras

Onde locar e como definir?

Soleiras

Como é feita a marcação das soleiras?

Marcação dos níveis e desníveis

Como é feito o posicionamento dos níveis móveis?

Existe um espaçamento mínimo recomendado?

Qual a espessura mínima para o contrapiso?

Como é calculado o nível do contrapiso em cada ambiente?

Embutimento de instalações

Como é feito o embutimento das instalações?

Qual a espessura mínima de recobrimento?

padrão
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Existe alguma restrição com relação ao tipo de tubulação que pode ou
não ser embutida no contrapiso?
Aplicação da argamassa

Tipos de bombeamento. Qual o mais usual?

Acabamento superficial

Juntas de dilatação

Como locar?

Qual o espaçamento das juntas e/ou áreas máximas recomendadas?

Como é feito o dimensionamento das juntas (largura e profundidade)?

Juntas de dilatação

Quanto tempo após o lançamento da argamassa devem-se executar as
juntas?

Cura

Método recomendado e tempo de cura

Tempo de liberação para tráfego
leve

e

para

aplicação

do

acabamento
Limitações de uso

Quais as limitações para o uso desse tipo de contrapiso?

Podemos utilizar em áreas abertas sujeitas a intempéries?

Ele pode ficar exposto ao tráfego sem revestimentos?
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É necessário utilizar algum tipo de argamassa de assentamento
especial para colocação do revestimento?
É possível fazer caimento para os ralos após o início da pega? Se sim,
qual a espessura mínima no ralo?
Interferência com outros projetos

Impermeabilização:
1.
Existe alguma relação entre o recobrimento mínimo e o
tipo de impermeabilização feita no ambiente? (aderida/não
aderida)

Interferência com outros projetos

Vedações
1.
Há procedimentos diferenciados para execução do
contrapiso com diferentes tipos de vedações (ex: drywall X
alvenaria)
2.

Interferência com outros projetos

É possível executarmos alvenaria sobre o contrapiso?

Estrutura
1.
Há um limite de deformidade da laje aceitável para
utilização do contrapiso com argamassa fluida?

Interferência com outros projetos

Acústica - Como executar o CAF sobre a manta acústica?
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2. SELEÇÃO DE MATERIAIS
Função do material
Critérios de seleção

Característica ideal

Dosagem ideal /

Recomendações

na Argamassa

do material

como definir

específicas

fluida no estado
fresco e endurecido

Cimento

Quais os critérios para a

Existe um tipo de cimento

Existe

escolha

ideal?

cimento a ser evitado?

do

tipo

de

algum

tipo

de

cimento para a produção
da pasta auto adensável?

Areia

Água

Qual

a

faixa

É indicada a combinação

granulométrica

de mais de um tipo de

recomendada?

areia?

Qual

a

relação

da

quantidade de água com
os demais componentes
da

pasta

(mais

finos/menos água, mais
cimento/mais água...)
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Aditivos

Como definir o tipo de
aditivo ideal para cada
pasta?

Adições minerais

Como escolher o melhor

Quais são as

adições

tipo de adição?

minerais mais utilizadas

recomenda-se utilizar a

nas

adição mineral?

argamassas

adensáveis

auto

Em

qual

situação

para

contrapisos

3. DESEMPENHO/ ENSAIOS
ENSAIOS DA PASTA AUTO ADENSÁVEL NO ESTADO FRESCO
Norma de
referência
Espalhamento
Fluidez e viscosidade
Segregação
Outros

Ensaio realizado

Resultados
esperados

Método de correção
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ENSAIOS DA PASTA AUTO ADENSÁVEL NO ESTADO ENDURECIDO
Norma de
referência

Ensaio realizado

Resultados
esperados

Método de correção

Resistência mecânica
Retração por secagem
Resistência ao
arrancamento por tração
Resistência à abrasão

ENSAIOS NO CONTRAPISO
Norma de
referência
Estanqueidade
Desempenho acústico
Planicidade das áreas secas
Verificação dos desníveis entre
ambientes execução de soleiras
Aderência do contrapiso a base
Acabamento superficial

Ensaio realizado

Resultados
esperados

Método de correção
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4. PATOLOGIAS
Patologia

Como é feito o diagnóstico

Causa

Método de correção
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ANEXO 02
QUESTIONÁRIO PARA OBRA - ESTUDOS DE CASO

OBRA:____________________________________________END: __________________________________________________

Uso: ( ) residencial

( ) comercial

Área construída: ___________________________________________ m²
Quantidade de pavimentos: _________________________________ pavtos
Unidade por pavto: ________________________________________un/pavto
Metragem das unidades_____________________________________m²
M³ de CAF utilizado/unidade: ________________________________m³
M³ de CAF utilizado na obra: ________________________________m³
Tipo de estrutura: __________________________________________
Tipo de vedação interna: ____________________________________
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PROJETO/PROCEDIMENTO
INTERNO

1. RECEBIMENTO DA PASTA – ACEITAÇÃO / CORREÇÕES
1.1.
Tipo de argamassa auto adensável
utilizada em obra:

Preparada em obra/
usinada e aditivada em obra

usinada/


Quais os aditivos utilizados na
pasta

Utilizou-se algum tipo de adição
mineral? Se sim, qual?

1.2.

Ensaios de aceitação da pasta:


Quais testes foram
para aceitação da pasta.

executados


Quais os resultados esperados e
os padrões de tolerância?


Quais os resultados foram obtidos?


Quais foram as formas de correção
da pasta para adequar ao resultado
esperado (se necessário)?

OBRA

CONSIDERAÇÕES
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Local de execução do teste e
responsável pelo acompanhamento

1.3. Armazenamento e Transporte da
pasta:

Local de armazenamento e forma
de transporte (bombeamento)

Foi
necessário
intermediário?

bombeamento

1.4. A dosagem da pasta na central foi
feita considerando qual limite de
deformidade da laje?

2.
2.1.
CAF?

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS
Em quais ambientes foi aplicado o


Em
algum
ambiente
impermeabilização? Qual o tipo
impermeabilização?

há
de


Em algum ambiente há tratamento
acústico?
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2.2.

Vedação interna:



Qual o tipo de vedação interna?


A vedação interna
executada?
Completa
ou
marcação?

2.3.

já

está
apenas

Preparo da base:


Qual o tipo de concreto utilizado na
concretagem dos pavimentos? (auto
adensável / tradicional)

Qual a textura da base? (lisa /
áspera)

Qual a forma de preparo da base?
Lavada/
varrida/
úmida/
molhada/
apicoada/ nata de cimento/ fresamento da
laje).

2.4.

Interferências com instalações:


Utilizaram tubulações embutidas no
contrapiso? Quais? Qual espessura de
recobrimento?


Como se efetuou a fixação?



Como foi feito o tamponamento dos

148

furos / ralos existentes?

2.5.

Barreiras físicas:


Fez-se a execução de barreiras
físicas?


Como foram locadas?


Qual material utilizado e forma de
fixação?

2.6.

Perímetro:


Como foi feito o tratamento do
perímetro das áreas de aplicação do
contrapiso?

Material
utilizado,
altura
marcação, tratamento das quinas.

2.7.

da

Soleiras:


Como se fez a marcação das
soleiras? Locação e material utilizado.
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2.8.

Definição e marcação dos níveis:


Como foram calculados os níveis
necessários em cada ambiente?


Como foram marcados em obra?


Como foi feito o posicionamento
dos níveis móveis? Espaçamento.

Foi necessária a correção de nível
da laje em algum ponto? Se sim, como foi
feito (preenchimento, desgaste)

2.9.

Espessuras:


Quais espessuras
mínimas foram utilizadas?

2.10.

máximas

e

Tratamento acústico:


Foi utilizada manta acústica em
algum ambiente? Se sim, como foi
executado o CAF sobre a manta?

2.11. Como foi feito o lançamento da
pasta?
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2.12. Como se efetuou o acabamento
superficial?

2.13.

Liberação do contrapiso:


Em quanto tempo o ambiente foi
liberado para circulação?

Em quanto tempo o ambiente foi
liberado
para
o
assentamento
do
revestimento?

2.14.

Cura:



Qual o tipo de cura foi utilizada?


Em quanto tempo foi feita a cura da
pasta?

2.15.

Juntas de dilatação:


Foram
dilatação?

utilizadas

juntas

de


Onde foram locadas as juntas?
(Mudança geométrica / comprimento maior
que x.xx m / área maior que x.xx m²)


Qual da dimensão das juntas?
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Quanto tempo após a aplicação
foram executadas as juntas?

2.16.

Argamassa de assentamento:


Indicou-se alguma especificação
para a argamassa de assentamento do
revestimento específico para a aderência à
argamassa fluida?

3. MÃO DE OBRA
3.1.

Qual

o

número

de

operários

necessário para a execução do contrapiso
com argamassa fuida?

3.2.

Qual a jornada de trabalho diária

destes operários?

3.3.

Qual a quantidade média de m² de

contrapiso que uma equipe executa por
dia?
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4.
4.1.

PLANEJAMENTO
Considerou-se o uso do contrapiso

com argamassa fluida no planejamento da
obra? Foi necessário algum ajuste de
planejamento

para

adequar

ao

procedimento desse tipo de contrapiso?
4.2.

Qual o tempo programado para

execução do CAF? O tempo de execução
ocorreu conforme o planejado?

5.
5.1.

CONTROLE DE ACEITAÇÃO DA PASTA NO ESTADO ENDURECIDO E DO CONTRAPISO
Quais ensaios foram realizados no

contrapiso finalizado? (Descrever ensaio
realizado e resultados obtidos)
a)

Resistência mecânica

b)

Retração por secagem
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c)

Aderência

e

resistência

ao

arrancamento por tração

d)

Resistência à abrasão

e)

Planicidade das áreas secas

f)

Verificação dos desníveis entre

ambientes e execução de soleiras

g)

Acabamento superficial

h)

Estanqueidade

i)

Desempenho acústico
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5.2.

Foi

diagnosticada

alguma

patologia?

a)

Desplacamento ou destacamento

da base

b)

Fissuras

c)

Retração pontual

d)

Retração generalizada

e)

Falta

revestimento

f)

Outras

de

aderência

ao
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a)

Quais as melhorias você poderia indicar para o desenvolvimento de projeto de uma próxima obra utilizando o contrapiso com argamassa

fluida?
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

