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Obra Minha Casa Minha Vida utiliza contrapiso bombeado com maior desempenho
 em isolamento acústico

Situada em Goiânia e iniciada em Outubro de 2018, obra do Programa Minha Casa Minha Vida estava projetada para ter a laje de
concreto maciço com 10 centímetros de espessura.

Essa Tipologia de laje receberia ainda uma argamassa de contrapiso convencional de areia e cimento (farofa) formando um sistema
de piso conforme o conceito da Lei da Massa¹.

De acordo com esse princípio, quanto maior peso do sistema, melhor seu desempenho acústico.

Entretanto, a NBR 15575:13 estabelece que, para cumprimento do requisito mínimo de isolação a ruídos de impacto², o sistema de
pisos entre unidades autônomas deve ter o seguinte índice: 

A construtora teria de aumentar a espessura da laje em até 60% do que foi estabelecido em seu projeto

Para chegar nesse nível de desempenho seguindo a Lei da Massa, a construtora teria de aumentar a espessura de laje em até 60%
do que foi estabelecido em seu projeto.

Elemento L’nT,w (dB)

≤ 80Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas pocisionadas em pavimentos dis�ntos

Devido à impossibilidade de engrossar a laje ou o contrapiso convencional, os engenheiros buscaram soluções que também  não
impactassem o cronograma nem os recursos disponíveis pela obra.

A decisão de utilizar o  VERMIFLOC  Acústico  foi tomada pois,  além  de cumprir com os requisitos de acústica e causar o menor
impacto no sistema construtivo frente às demais soluções, o produto  apresenta o respaldo técnico de especialistas quanto ao seu
desempenho e segurança.

A argamassa de contrapiso contendo VERMIFLOC Acústico é leve, uida e  de alta  trabalhabilidade,  podendo ser bombeada ou
produzida em betoneira no canteiro de obra. 
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Após testar ambos modelos de produção e aplicação da argamassa (tanto usinada quanto rodada  na betoneira) comparando  a 
eciência em termos de custos e tempo, a obra optou por dar continuidade ao processo de bombeamento.

Os principais fatores que inuenciariam a decisão pelo bombeamento foram: a alta produtividade e o transporte vertical facilitado
da argamassa.

Os principais fatores que inuenciariam a decisão pelo bombeamento foram: a alta produtividade e o transporte 

vertical facilitado da argamassa

Abaixo, tabela com as características técnicas da argamassa aplicada e do contrapiso resultante:

Além da caracterização técnica, foi feito o ensaio de acústica e obteve-se o seguinte resultado:

O traço abaixo foi executado na concretaria e levado até a obra, onde foi realizada a dosagem
do aditivo.

Depoimento dos engenheiros da obra:

‘’Os resultados dos ensaios de acústica caram muito bons. Além do cumprimento com a Norma de Desempenho, 

vamos agregar valor ao empreendimento.’’

‘’Com o bombeamento, conseguimos adiantar bastante a fase de contrapiso. Quando o caminhão da concreteira 

chega, mobilizamos uma força-tarefa para dar conta da velocidade de aplicação da argamassa.’’
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