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A industrialização na construção civil está cada vez mais presente nos canteiros de
obras, resultado do uso de sistemas construtivos que possibilitem redução no custo de
mão de obra, no tempo de execução, assim como adoção de processos e materiais com
menores impactos ambientais e aprimoramento da qualidade técnica do produto final. A
partir disso, justifica-se o uso de argamassa autoadensável, (autonivelante) na execução de contrapiso de regularização, executado atualmente com argamassa seca, que
precisa ser espalhada e compactada. A argamassa autoadensável vem sendo estudada
por empresas de Construção Civil e pesquisadores no Brasil desde 2008, porém, o seu
uso ainda é recente em obras, resultado da falta de normas técnicas nacionais e de um
método de dosagem consolidado e eficiente para o uso dos materiais regionais. O que
tem-se observado na literatura é a dificuldade em se obter um proporcionamento adequado dos materiais com baixo consumo de cimento, resultando em um alto impacto
ambiental, alto custo e possíveis manifestações patológicas, como as fissuras devido à
retração plástica. No projeto realizado em 2018/2019, com base na literatura, um traço
foi formulado possibilitando a produção de uma argamassa autoadensável com proprie-

dades adequadas, mas com alto consumo de cimento, próximo a 700 kg/m³. No projeto
2019/2020, a partir do uso de diferentes adições minerais (fíler calcário e cinza volante)
em substituição ao cimento, foi possível obter traços com menor consumo de cimento,
chegando a 370 kg/m³. Já no projeto 2020/2021, estudou-se a possibilidade de substituição de areia natural de lagoa por areia natural de britagem (resíduo do processo de
obtenção de brita), objetivando, neste caso, reduzir o consumo da areia natural de la goa, de alto impacto ambiental em sua extração. Com os resultados obtidos, além da
possibilidade de substituição do agregado, foi possível novamente reduzir o consumo de
cimento, agora para valores próximos à 280 kg/m³, garantindo a adensabilidade e ho mogeneidade sem exsudação. O espalhamento através do mini-cone ficou dentro do intervalo de 280 ± 20 mm, o tempo de escoamento (mini-funil “v”) entre 5 e 10 s, atingin do as resistências mínimas (20 MPa à compressão e 5 MPa à tração na flexão), limites
com base em norma internacional. Tal avanço nas pesquisas mostra que os métodos de
dosagem existentes na literatura brasileira são ineficientes e resultam em argamassas
que, apesar de possuírem qualidade técnica, não são viáveis economicamente e ainda
resultam em alto impacto ambiental.
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