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Desempenho Estrutural - ensaios relacionados à capacidade de suporte das paredesl
quando expostas às:

 Resistência à solicitações de peças suspensas atuantes nos sistemas de vedações
 externas e internas;
 A valiação de impacto de corpo-mole;
 A valiação de impacto de corpo duro;;

Segurança contra Incêndio - ensaio para indicar o  Tempo Requerido de Resistência
ao Fogo (TRRF) de paredes;

Desempenho  Térmico  - computações analíticas da transmitância térmica e da
capacidade térmica de paredes utilizadas como fachadas;

Desempenho Acústico - 
Sonora (Rw) de paredes aplicadas como divisórias entre unidades, entre unidades e áreas
comuns e em fachadas.

Abaixo relacionamos os requisitos e critérios analisados :

1. Apresentação

Neste Manual, apresentamos o desempenho de sistemas de vedações verticais internas e
externas com blocos Cerâmica Roque, em relação aos requisitos e critérios de desempenho
da ABNT NBR 15575 – Edi�cações Habitacionais – desempenho, 2013.
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Estanqueidade à Água                                                     - ensaio de determinação da estanqueidade de sistema de
vedação vertical externo. Requisitos para os sistemas de vedações verticais internos e
externos - SVVIE.



2. Conceitos

Parâmetros de avaliação que atestam o
atendimento dos requisitos e critérios de DESEMPENHO

A NBR 15575 Parte 4 – Sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE compõe requisitos 
e critérios de desempenho, na qual o atendimento deve ser demonstrado por um conjunto de 
métodos de avaliação. Veri� que, de forma sucinta, os propósitos dos ensaios requisitados para 
vedações verticais e os métodos de execução.

Resistência / Capacidade de suporte de peças suspensas

As paredes da edi� cação habitacional, com ou sem função estrutural, sob ação de cargas devidas 
a peças suspensas aplicadas por meio de mãos-francesas padronizadas não podem apresentar 
� ssuras, lascamentos ou rupturas, nem permitir o arrancamento dos dispositivos de � xação nem 
seu esmagamento. O método de ensaio compreende em instalar os dispositivos de � xação à 
parede, e em seguida, sejam exercidas cargas na peça.

Impacto de corpo-mole nos sistemas de vedações verticais
internas e externas (SVVIE), com ou sem função estrutural

Impactos de corpo-mole procuram representar choques acidentais gerados pela utilização da 
edi� cação, atos de vandalismo, tentativas de intrusão etc. As energias de impacto são expressas 
em Joules. Nos ensaios os impactos são aplicados por um saco cilíndrico de couro abandonado em 
movimento pendular de diferentes alturas, atingindo sempre as partes opacas das fachadas, isto 
é, fora das regiões dos caixilhos, nas seções mais desfavoráveis do componente ou do elemento 
construtivo. Após o ensaio, não deve existir ocorrência de falhas, � ssuras, sofrer rupturas ou 
instabilidade.

Impacto de corpo duro nos sistemas de vedações verticais
internas e externas (SVVIE), com ou sem função estrutural

Impactos de corpo duro procuram representar choques acidentais gerados pela própria 
utilização da edi� cação, atos de vandalismo e outros. Os impactos são aplicados por esferas de 
aço maciças, sendo estas soltas de alturas estabelecidas de acordo com o nível de desempenho, 
objetivando um movimento pendular em direção à parede. Os elementos impactados não podem 
ser transpassados, sofrer ruptura ou instabilidade, tampouco apresentar � ssuras, escamações, 
delaminações ou outras falhas que comprometam o estado de utilização.
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Com relação à segurança contra incêndio, a norma visa, em primeiro lugar, a integridade física 
das pessoas e, depois, a própria segurança patrimonial. Os critérios de desempenho contemplam 
recursos para di�cultar o princípio de incêndio e a sua propagação. Em situação de incêndio, há 
necessidade de se minimizar o risco de colapso estrutural da edi� cação. Os materiais empregados 
na estrutura e nas compartimentações devem estar de acordo com o TRRF – Tempo Requerido de 
Resistência ao Fogo – conforme a norma NBR 14432. O Tempo Requerido de Resistência ao Fogo 
é obtido através dos métodos de ensaios da NBR 5628 – Componentes construtivos estruturais 
– resistência ao fogo – Método de ensaio e da NBR 10636 – Paredes e divisórias sem função 
estrutural – Determinação da resistência ao fogo – Método de ensaio. Estes métodos são utilizados 
na construção de uma parede protótipo de, no mínimo 2,5m x 2,5m, que é exposta a temperaturas 
elevadas normatizadas em forno especí� co para este � m, na qual são considerados os critérios 
de estanqueidade aos gases gerados, o isolamento térmico e a estabilidade, que é a resistência 
da parede ao fogo. Se a parede for utilizada como parede estrutural, o ensaio será realizado com 
aplicação de carga conforme a NBR 5628.

O adequado desempenho térmico repercute no conforto das pessoas e em condições adequadas 
para o sono e atividades normais em uma habitação, contribuindo ainda para a economia de 
energia. As paredes utilizadas como vedação externa (fachadas) devem apresentar transmitância 
térmica, de acordo com os limites estabelecidos na NBR 15575-4 em função da zona bioclimática, 
em que se encontra o empreendimento. A transmitância e a capacidade térmica são calculadas 
em conformidade com o método previsto na NBR 15220 – Parte 1.

O ruído gerado pela circulação de veículos, crianças brincando no playground e música alta no 
apartamento vizinho são causas de desentendimentos e de estresse. Por isso, faz-se necessária a 
adequada isolação acústica por parte das fachadas e paredes de geminação. Os sons resultam de 
movimentos vibratórios que se propagam pelo ar ou outros meios segundo ondas com amplitudes 
e frequências variadas. A isolação sonora que uma parede fornece, deve ser obtida por meio de 
ensaios de precisão (executados em laboratório), de engenharia (executados em campo) ou 
simpli� cado de campo. Para realizar estes ensaios, utiliza-se uma fonte sonora que envia ruído em 
um ambiente e um receptor de ruído confere no outro recinto (subjacente) o ruído que chegou a 
este ambiente, mensurando-se o isolamento que a parede proporcionou.

Segurança contra incêndio

Desempenho térmico

Desempenho acústico
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As condições de saúde e higiene nas habitações podem ser comprometidas por uma série de
fatores, sendo a umidade fonte potencial de doenças respiratórias, formação de fungos e outros.
Além disso, a durabilidade da construção está diretamente associada à estanqueidade à água de
seus elementos. A norma NBR 15575 estabelece critérios para estanqueidade de fachadas, pisos de
áreas molhadas, coberturas e demais elementos da construção, incluindo as instalações hidrossanitárias. 

Estanqueidade à Água



3. Desempenho

 Os resultados demonstrados a seguir, oferecem referência a construtoras, 
incorporadoras e projetistas para especi� car as paredes que atendam ao que propõe a NBR 
15575 para cada ambiente.

 Em cada resultado, apresentamos as informações imprescindíveis para que se utilizem 
as paredes com as idênticas características ensaiadas. Considera-se que o desempenho é 
relacionado ao sistema. Portanto, todas as características de tipo de bloco, peso de parede, 
tipos de argamassa e suas respectivas espessuras, apresentam total in� uência sobre estes 
resultados.

 Para tanto, salientamos que, para alcançar o mesmo desempenho dos resultados 
atingidos é indispensável que se execute as paredes com as mesmas peculiaridades dos 
ensaios apresentados neste Manual.

 Particularmente, os resultados de desempenho acústico, alcançados em laboratório, 
é necessário se atentar que a NBR 15575 requer o atendimento a critérios medidos em 
campo. Para tanto, podemos usar como exemplo o resultado de uma parede analisada em 
laboratório que tenha atingido Rw: 42 dB, somente poderá ser aplicada para ambientes/
tipos de paredes em que a NBR 15575 requer 40 dB em campo. Destaca-se que dependerá 
da qualidade da execução, da existência de aberturas nas paredes etc. A NBR 15575 aceita 
uma perda de até 5 dB em uma parede com medição de desempenho acústico executado 
no laboratório.

 Informamos que os resultados apresentados neste Manual deverão ser examinados 
mediante leitura do capítulo 4 da Norma de Desempenho ABNT NBR 15575. Ali, é possível 
veri� car a descrição dos critérios para atender cada requisito. Se achar necessário, contate 
a Cerâmica Roque e solicite através do número do relatório, informações mais detalhadas 
sobre o respectivo ensaio. Também informamos que este Manual não pode ser copiado total 
ou parcialmente.
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL
3.1.1 Desempenho de resistência à solicitações de peças suspensas

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL  90X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 115X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 105312 em 05 de julho de 2016 no LMCC/UFSM

Relatório de Ensaio N° 101339 em 18 de abril de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
90x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com 
peso aproximado de 153 kg/m². A parede foi assentada com argamassa 
grossa industrializada de 2 cm em ambos os lados. Espessura total da 
parede 13 cm. A � xação da mão francesa padrão foi feita utilizando-se 
buchas plásticas marca Fischer SX10 (Parafuso 6 – 8).

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
115x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com 
peso aproximado de 172 kg/m². A parede foi assentada com argamassa 
grossa industrializada de 2 cm em ambos os lados. Espessura total da 
parede 15,5 cm. A � xação da mão francesa padrão foi feita utilizando-se 
buchas plásticas marca Fischer SX10 (Parafuso 6 – 8).

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por 
um período de 24 horas, sem alterações.

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por 
um período de 24 horas, sem alterações.

3.1.1.1 Mão Francesa
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL
3.1.1 Desempenho de resistência à solicitações de peças suspensas

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101891 em 18 de abril de 2016 no LMCC/UFSM

Relatório de Ensaio N° 105108 em 05 de julho de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
140x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com 
peso aproximado de 198 kg/m². A parede foi assentada com argamassa 
grossa industrializada de 2 cm em ambos os lados. Espessura total da 
parede 18 cm. A � xação da mão francesa padrão foi feita utilizando-se 
buchas plásticas marca Fischer SX10 (Parafuso 6 – 8).

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
190x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com 
peso aproximado de 279 kg/m². A parede foi assentada com argamassa 
grossa industrializada de 3 cm em ambos os lados. Espessura total da 
parede 25 cm. A � xação da mão francesa padrão foi feita utilizando-se 
buchas plásticas marca Fischer SX10 (Parafuso 6 – 8).

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por 
um período de 24 horas, sem alterações.

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por 
um período de 24 horas, sem alterações.

3.1.1.1 Mão Francesa
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL
3.1.1 Desempenho de resistência à solicitações de peças suspensas

3.1.1.1 Mão Francesa
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um período de 24 horas, sem alterações

BLOCO ESTRUTURAL 115X190X290mm – Fbk 7 MPa

Relatório de Ensaio N° 102255 em 24 de maio  de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 115x190x290mm – 7 
MPa – com dimensão  de 4,12 x 3,20 metros e com peso aproximado de 
181 kg/m². A parede oi assentada com argamassa grossa industrializada 
de 2 cm em ambos os lados. Espessura total da parede 15,5cm. A �xação
da  mão francesa padrão foi  feita  utilizando-se  buchas  plásticas  marca 
Fischer SX10 (Parafuso 6 – 8).

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por 

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 7 MPa

Relatório de Ensaio N°102356 em 10 de junho de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 140x190x290mm – 7 
MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com peso aproximado de 
202 kg/m². A parede foi assentada com argamassa grossa industrializada 
de 2 cm em ambos os lados. Espessura total da parede 18 cm. A �xação 
da mão francesa padrão  foi  feita  utilizando-se  buchas plásticas  marca 
Fischer SX10 (Parafuso 6 – 8).

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por 
um período de 24 horas, sem alterações

BLOCO ACÚSTICO STA 190X190X240mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 104047 em 30 de agosto de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico acústico STA 190x190x240mm
– 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com peso aproximado
de 294 kg/m². A parede foi assentada com argamassa grossa industrializada
de 3 cm em ambos os lados. Espessura total da parede 25 cm. A �xação
da mão francesa padrão foi feita utilizando-se buchas plásticas marca
Fischer SX10 (Parafuso 6-8).

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por
um período de 24 horas, sem alterações. 



3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL
3.1.1 Desempenho de resistência à solicitações de peças suspensas

 

 

 

3.1.1.1 Mão Francesa
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BLOCO ESTRUTURAL 190X190X290mm – Fbk 5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101892 em 13 de maio de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 190x190x290mm – 5 
MPa – com  dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com peso  aproximado de 
192 kg/m². A parede foi assentada com argamassa grossa industrializada 
de 2 cm em ambos os lados.  Espessura  total da parede 23cm.  A �xação 
da mão francesa  padrão  foi feita utilizando - se buchas plásticas   marca 
Fischer SX10 (Parafuso 6 – 8).

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por 
um período de 24 horas,

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 10 MPa

Relatório de Ensaio N° 103589 em 16 de agosto de 2016 no LMC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 140x190x290mm – 
10 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com peso aproximado de
229 kg/m². A parede foi assentada com argamassa grossa industrializada
de 3 cm em ambos os lados. Espessura total da parede 20 cm. A �xação
da mão francesa padrão foi feita utilizando-se buchas plásticas marca
Fischer SX10 (Parafuso 6-8).

A carga máxima de 1,2 kN aplicada na peça foi mantida constante por 
um período de 24 horas, sem alterações.



BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL  90X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 105312 em 05 de julho de 2016 no LMCC/UFSM

Relatório de Ensaio N° 105108 em 05 de julho de 2016 no LMCC/UFSM

3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL
3.1.1 Desempenho de resistência à solicitações de peças suspensas

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal
90x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com
peso aproximado de 153 kg/m². A parede foi assentada com argamassa
grossa industrializada de 2 cm em ambos os lados. Espessura total da parede
13 cm. Para aplicação do carregamento utilizou-se gancho especí�co para
suporte de redes de dormir, da marca LOTH, �xado à parede por buchas
plásticas marca Fischer SX10 e 4 parafusos de fenda para cada dispositivo de �xação.

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal
190x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com
peso aproximado de 279 kg/m². A parede foi assentada com argamassa
grossa industrializada de 3 cm em ambos os lados. Espessura total da parede
25 cm. Para aplicação do carregamento utilizou-se gancho especí�co para
suporte de redes de dormir, da marca LOTH, �xado à parede por buchas
plásticas marca Fischer SX10 e 4 parafusos de fenda para cada dispositivo de �xação.

Após 24 horas sob carregamento de 2kN com ângulo de 60° em relação
à parede, a amostra não apresentou deslocamentos excessivos nem
mesmo destacamentos dos dispositivos de �xação ou falhas que
prejudiquem o estado limite de utilização.

Após 24 horas sob carregamento de 2kN com ângulo de 60° em relação
à parede, a amostra não apresentou deslocamentos excessivos nem
mesmo destacamentos dos dispositivos de �xação ou falhas que
prejudiquem o estado limite de utilização.

3.1.1.2 Rede de dormir
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Obs: o carregamento de 2kN corresponde a aproximadamente 203,93 kg (1 kg = 9,807 N em média embora varie ao longo da superfície da Terra).

Obs: o carregamento de 2kN corresponde a aproximadamente 203,93 kg (1 kg = 9,807 N em média embora varie ao longo da superfície da Terra).
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BLOCO ACÚSTICO STA 190X190X240mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 104047 em 30 de agosto de 2016 no LMC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico acústico STA 190x190x240mm
– 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com peso aproximado
de 294 kg/m². A parede foi assentada com argamassa grossa industrializada
de 3 cm em ambos os lados. Espessura total da parede 25 cm. Para aplicação
do carregamento utilizou-se gancho especí�co para suporte de redes de
dormir, da marca LOTH, �xado à parede por buchas plásticas marca Fischer
SX10 e 4 parafusos de fenda para cada dispositivo de �xação.

Após 24 horas sob carregamento de 2kN com ângulo de 60° em relação
à parede, a amostra não apresentou deslocamentos excessivos nem
mesmo destacamentos dos dispositivos de �xação ou falhas que
prejudiquem o estado limite de utilização.

Obs: o carregamento de 2kN corresponde a aproximadamente 203,93 kg (1 kg = 9,807 N em média embora varie ao longo da superfície da Terra).

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 10 MPa

Relatório de Ensaio N° 103589 em 16 de agosto de 2016 no LMC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 140x190x290mm – 
10 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros e com peso aproximado de
229 kg/m². A parede foi assentada com argamassa grossa industrializada
de 3 cm em ambos os lados. Espessura total da parede 20 cm. Para
aplicação do carregamento utilizou-se gancho especí�co para suporte de
redes de dormir, da marca LOTH, �xado à parede por buchas plásticas marca
Fischer SX10 e 4 parafusos de fenda para cada dispositivo de �xação.

Após 24 horas sob carregamento de 2kN com ângulo de 60° em relação
à parede, a amostra não apresentou deslocamentos excessivos nem
mesmo destacamentos dos dispositivos de �xação ou falhas que
prejudiquem o estado limite de utilização.

Obs: o carregamento de 2kN corresponde a aproximadamente 203,93 kg (1 kg = 9,807 N em média embora varie ao longo da superfície da Terra).
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL

3.1.2 Desempenho de impacto de corpo-mole

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL  90X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 115X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 105312 em 05 de julho de 2016 no LMCC/UFSM

Relatório de Ensaio N° 101339 em 18 de abril de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
90x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, 
assentados com argamassa grossa industrializada de 2 cm em ambos os 
lados e com peso aproximado de 172 kg/m². Espessura total da parede 
13 cm. 

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
115x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, 
assentados com argamassa grossa industrializada de 2 cm em ambos os 
lados e com peso aproximado de 172 kg/m². Espessura total da parede 
15,5 cm. 

Nos resultados do desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram 
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de 
até 960J.

Nos resultados do desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram 
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de 
até 360J.
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL

3.1.2 Desempenho de impacto de corpo-mole

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101891 em 18 de abril de 2016 no LMCC/UFSM

Relatório de Ensaio N° 105108 em 05 de julho de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
140x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, 
assentados com argamassa grossa industrializada de 2 cm em ambos os 
lados e com peso aproximado de 198 kg/m². Espessura total da parede 
18 cm. 

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
190x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, 
assentados com argamassa grossa industrializada de 3 cm em ambos os 
lados e com peso aproximado de 279 kg/m². Espessura total da parede 
25 cm. 

Nos resultados do desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram 
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de 
até 360J.

Nos resultados do desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram 
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de 
até 960J.
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL

3.1.2 Desempenho de impacto de corpo-mole

.
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BLOCO ESTRUTURAL 115X190X290mm – Fbk 7 MPa

Relatório de Ensaio N° 102255 em 24 de maio de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 115x190x290mm – 7 
MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com argamassa 

grossa industrializada de 2cm em ambos os lados e com peso aproximado 
de 181 kg/m². Espessura total da parede 15,5 cm. 

Nos resultados de desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de
até 360J.

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 7 MPa

Relatório de Ensaio N°102356 em 10 de junho de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 140x190x290mm – 7 
MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com argamassa 

grossa industrializada de 2cm em ambos os lados e com peso aproximado 
de 202 kg/m². Espessura total da parede 18 cm. 

Nos resultados do desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram 
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de 
até 960J

BLOCO ACÚSTICO STA 190X190X240mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 104047 em 30 de agosto de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico acústico STA 190x190x240mm
– 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com
argamassa grossa industrializada de 3 cm em ambos os lados. Espessura
total da parede 25 cm. 

Nos resultados do desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram 
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de 
até 960J.
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL

 

 

 

3.1.2 Desempenho de impacto de corpo-mole
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BLOCO ESTRUTURAL 190X190X290mm – Fbk 5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101892 em 13 de maio de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 190x190x290mm – 5 
MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com argamassa 

grossa industrializada de 2cm em ambos os lados e com peso aproximado 
de 192 kg/m². Espessura total da parede 23 cm. 

Nos resultados do desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram 
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de 
até 360J

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 10 MPa

Relatório de Ensaio N° 103589 em 16 de agosto de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 140x190x290mm – 
10 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com argamassa
grossa industrializada de 3 cm em ambos os lados e com peso aproximado
de 229 kg/m². Espessura total da parede 20 cm.

Nos resultados do desempenho de impacto de corpo-mole NÃO foram 
observados danos visíveis à parede quando submetida a impactos de 
até 960J.
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL

3.1.3 Desempenho de impacto de corpo duro

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 115X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101339 em 18 de abril de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
115x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, 
assentados com argamassa grossa industrializada de 2 cm em ambos os 
lados e com peso aproximado de 172 kg/m². Espessura total da parede 
15,5 cm.

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 10 J
(esfera de 1 kg) e de 2,5J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 1,35 mm.

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 105312 em 05 de julho de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
90x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, 
assentados com argamassa grossa industrializada de 2 cm em ambos os 
lados e com peso aproximado de 153 kg/m². Espessura total da parede 
13 cm.

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 20 J
(esfera de 1 kg) e de 3,75J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 2,57 mm.
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL

3.1.3 Desempenho de impacto de corpo duro

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101891 em 18 de abril de 2016 no LMCC/UFSM

Relatório de Ensaio N° 105108 em 05 de julho de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
140x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, 
assentados com argamassa grossa industrializada de 2 cm em ambos os 
lados e com peso aproximado de 198 kg/m². Espessura total da parede 
18 cm.

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal 
190x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, 
assentados com argamassa grossa industrializada de 3 cm em ambos os 
lados e com peso aproximado de 279 kg/m². Espessura total da parede 
25 cm. 

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 10 J
(esfera de 1 kg) e de 2,5J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 1,48 mm.

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 20 J
(esfera de 1 kg) e de 3,75J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 2,27 mm.
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL

3.1.3 Desempenho de impacto de corpo duro
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BLOCO ESTRUTURAL 115X190X290mm – Fbk 7 MPa

Relatório de Ensaio N°102255 em 24 de maio de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 115x190x290mm – 7 
MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com argamassa 
grossa industrializada de 2 cm em ambos os lados e com peso aproximado 
de 181 kg/m². Espessura total da parede 15,5 cm. 

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 10 J
(esfera de 1 kg) e de 2,5J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 1,6 mm.

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 7 MPa

Relatório de Ensaio N°102356 em 10 de junho de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 140x190x290mm – 7 
MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com argamassa 
grossa industrializada de 2 cm em ambos os lados e com peso aproximado 
de 202 kg/m². Espessura total da parede 18 cm.

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 20 J 
(esfera de 1 kg) e de 3,75J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 2,15 mm.

BLOCO ACÚSTICO STA 190X190X240mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 104047 em 30 de agosto de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico acústico STA 190x190x240mm
– 1,5 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com
argamassa grossa industrializada de 3 cm em ambos os lados e com peso
aproximado de 294 kg/m². Espessura total da parede 25 cm. 

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 20 J
(esfera de 1 kg) e de 3,75J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 2,2 mm.
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3.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL

 

 

 

3.1.2 Desempenho de impacto de corpo duro
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BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 10 MPa

Relatório de Ensaio N° 103589 em 16 de agosto de 2016 no LMCCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 140x190x290mm – 
10 MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com argamassa
grossa industrializada de 3 cm em ambos os lados e com peso aproximado
de 229 kg/m². Espessura total da parede 20 cm.

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 20 J
(esfera de 1 kg) e de 3,75J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 1,8 mm.

BLOCO ESTRUTURAL 190X190X290mm – Fbk 5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101892 em 13 de maio de 2016 no LMCC/UFSM

Parede de alvenaria com bloco cerâmico estrutural 190x190x290mm – 5 
MPa – com dimensão de 4,12 x 3,20 metros, assentados com argamassa 
grossa industrializada de 2 cm em ambos os lados e com peso aproximado 
de 192 kg/m². Espessura total da parede 23 cm. 

O desempenho de impacto de corpo duro com 10 repetições para 10 J
(esfera de 1 kg) e de 2,5J (esfera de 0,5 kg), apresentaram ocorrência 
apenas de mossas com profundidades não maiores do que 1,7 mm.
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3.2 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 7 MPa

Relatório de Ensaio N° 1413 em 02 de junho de 2016 no ITT Performance - UNISINOS

Parede de alvenaria com bloco cerâmico de vedação horizontal A amostra para 
análise trata de blocos estruturais, com dimensões 140x190x290mm e resistência 
de 7MPa. Os blocos foram assentados sobre argamassa industrializada, com 1 cm 
de espessura aplicada nas juntas horizontais e verticais. No sistema foi aplicado um 
revestimento em duas camadas, sendo uma de chapisco e outra de revestimento 
argamassado interno e externo, com espessura � nal de 2 cm. Para avaliação do 
sistema foi confeccionado um exemplar sem aberturas com dimensões de 315 x 
280 cm, sendo que a superfície exposta diretamente ao fogo foi de 250 x 250 cm.

Conclui-se que o desempenho da parede de bloco de   vedação   horizontal 
140x190x290mm – 1,5 MPa – se enquadra na categoria corta-fogo com o Tempo 
Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) de 240 minutos (4 horas) – CF 240 – por 
atender as exigências de estabilidade, isolamento térmico e estanqueidade.

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm - Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 1693 em 08 de março de 2017 no ITT Performance - UNISINOS

A amostra para análise  trata de  blocos de  vedação  horizontal,  com  dimensões
140x190x290mm  com  9   furos.   Os  blocos  foram  assentados  com  argamassa
industrializada, com1,5 cm de espessura aplicada na parte horizontal e 1,0 cm de
espessura na parte vertical.  No  sistema foi  aplicado  um  revestimento  em duas
camadas,   sendo   uma   de   chapisco   e   outra   de   revestimento   argamassado
interno  e  externo,  com  espessura  �nal de 2,0 cm. Para  avaliação do sistema foi
confeccionado  um  exemplar  sem  aberturas  com  dimensões  de  315 x 300 cm,
sendo que a superfície exposta diretamente ao fogo foi de 250 x 250 cm.
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Conclui-se que o desempenho da parede de bloco estrutural 140x190x290mm 
– 7 MPa – se enquadra na categoria corta-fogo com o Tempo Requerido de 
Resistência ao Fogo (TRRF) de 240 minutos (4 horas) – CF 240 – por atender as 
exigências de estabilidade, isolamento térmico e estanqueidade.
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BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 115X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Ordem de Serviço N° 0441/2016 em 14 de fevereiro de 2016 no LBTEC - UCS

Parede com junta de 1 cm de 
argamassa industrializada 
e revestimento (chapisco 
+ reboco) de 2 cm em cada 
face.

U [w/(m²k)]

2,3 

CT [kj/(m²k)]

146 

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Ordem de Serviço N° 0441/2016 em 14 de fevereiro de 2016 no LBTEC - UCS

Parede com junta de 1 cm de 
argamassa industrializada 
e revestimento (chapisco 
+ reboco) de 2 cm em cada 
face.

U [w/(m²k)]

1,9 

CT [kj/(m²k)]

169 

3.3 DESEMPENHO TÉRMICO

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Ordem de Serviço N° 0441/2016 em 14 de fevereiro de 2016 no LBTEC - UCS

Parede com junta de 1 cm de 
argamassa industrializada 
e revestimento (chapisco 
+ reboco) de 2 cm em cada 
face.

U [w/(m²k)]

2,4 

CT [kj/(m²k)]

141 
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BLOCO ESTRUTURAL 115X190X290mm – Fbk 7 MPa

Ordem de Serviço N° 0772/2017 em 10 de maio de 2017 no LBTEC - UCS

Parede com junta de 1 cm de 
argamassa industrializada 
e revestimento (chapisco + 
reboco) de 2 cm em cada 
face.

U [w/(m²k)]

2,22 

CT [kj/(m²k)]

162 

3.3 DESEMPENHO TÉRMICO

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Ordem de Serviço N° 0441/2016 em 14 de fevereiro de 2016 no LBTEC - UCS

Parede com junta de 1 cm de 
argamassa industrializada 
e revestimento (chapisco 
+ reboco) de 2 cm em cada 
face.

U [w/(m²k)]

1,8

CT [kj/(m²k)]

173
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BLOCO ACÚSTICO STA 190X190X290mm - Fbk 1,5 MPa

Ordem de Serviço N° 0772/2017 em 10 de maio de 2017 no LBTEC - UCS

Parede com junta de 1 cm de 
argamassa industrializada 
e revestimento (chapisco 
+ reboco) de 2 cm em cada 
face.

U [w/(m²k)]

1,24 

CT [kj/(m²k)]

264 
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BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 7 MPa

Ordem de Serviço N° 4611/2015 em 14 de outubro de 2015 no LBTEC - UCS

BLOCO ESTRUTURAL 190X190X290mm – Fbk 5 MPa

Ordem de Serviço N° 4611/2015 em 14 de outubro de 2015 no LBTEC - UCS

Parede com junta de 1 cm de 
argamassa industrializada 
e revestimento (chapisco + 
reboco) de 2,5 cm em cada 
face.

U [w/(m²k)]

2,0 

CT [kj/(m²k)]

135 

Parede com junta de 1 cm de 
argamassa industrializada 
e revestimento (chapisco + 
reboco) de 2,5 cm em cada 
face.

U [w/(m²k)]

2,2 

CT [kj/(m²k)]

182 

3.3 DESEMPENHO TÉRMICO

25
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3.4 DESEMPENHO ACÚSTICO

3.4.1 Ensaios em Laboratório

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 115X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101784 em 13 de abril de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

A parede de alvenaria foi construída com bloco cerâmico de vedação 
horizontal 115x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 
metros e com peso aproximado de 172 kg/m². Os blocos foram assentados 
com argamassa grossa industrializada com espessura de assentamento 
vertical e horizontal de 10 a 13mm. O revestimento foi executado com 
argamassa grossa industrializada aplicado sobre o chapisco, com espessura 
total de 20mm, em ambas as faces. Espessura total da parede de 15,5 cm.

Rw = 42 dB

 

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL  90X190X290mm  –  Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 105201 em 05 de julho de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

A parede de alvenaria foi construída com bloco cerâmico de vedação 
horizontal  90x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 
metros e com peso aproximado de 153 kg/m². Os blocos foram assentados 
com argamassa grossa industrializada com espessura de assentamento 
vertical e horizontal de 10 a 13mm. O revestimento foi executado com 
argamassa grossa industrializada aplicado sobre o chapisco, com espessura 
total de 20mm, em ambas as faces. Espessura total da parede de 13 cm.

Rw = 41 dB
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3.4 DESEMPENHO ACÚSTICO

3.4.1 Ensaios em Laboratório

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101785 em 25 de abril de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

 

A parede de alvenaria foi construída com bloco cerâmico de vedação 
horizontal 140x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 
metros e com peso aproximado de 198 kg/m². Os blocos foram assentados 
com argamassa grossa industrializada com espessura de assentamento 
vertical e horizontal de 10 a 13mm. O revestimento foi executado com 
argamassa grossa industrializada aplicado sobre o chapisco, com espessura 
total de 20mm, em ambas as faces. Espessura total da parede de 18 cm.

Rw = 45 dB

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 104302 em 05 de julho de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

 

A parede de alvenaria foi construída com bloco cerâmico de vedação 
horizontal 190x190x290mm – 1,5 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 
metros e com peso aproximado de 279 kg/m². Os blocos foram assentados 
com argamassa grossa industrializada com espessura de assentamento 
vertical e horizontal de 10 a 13mm. O revestimento foi executado com 
argamassa grossa industrializada aplicado sobre o chapisco, com espessura 
total de 30mm, em ambas as faces. Espessura total da parede de 25 cm.

Rw = 48 dB
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3.4 DESEMPENHO ACÚSTICO

3.4.1 Ensaios em Laboratório
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BLOCO ESTRUTURAL 115X190X290mm – Fbk 7 MPa

Relatório de Ensaio N°102229 em 23 de maio de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

A parede de alvenaria foi construída com bloco cerâmico estrutural 
115x190x290mm – 7 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 metros e com 
peso aproximado de 181 kg/m². Os blocos foram assentados com argamassa 
grossa industrializada colocada em forma de �letes somente nas superfícies 
periféricas de contato dos blocos com espessura de assentamento vertical e 
horizontal de 10 a 13mm. O revestimento foi executado com argamassa grossa 
industrializada aplicado sobre o chapisco, com espessura total de 20mm, em 
ambas as faces. Espessura total da parede de 15,5 cm.

Rw = 42 dB

BLOCO ACÚSTICO STA 190X190X240mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 103911 em 02 de setembro de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

A parede de alvenaria  foi construída com bloco cerâmico acústico STA
190x190x240mm – 1,5 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 metros e com
peso aproximado de 294 kg/m². Os blocos foram assentados com argamassa
grossa industrializada colocada em toda a superfície de contato entre os blocos, 
com espessura de assentamento vertical e horizontal na ordem de 10 a 13 mm.
O revestimento foi executado com argamassa grossa industrializada aplicado
sobre o chapisco, com espessura total de 30 mm, em ambas as faces da parede.
Espessura total da parede de 25 cm. 

Rw = 50 dB

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 7MPa

Relatório de Ensaio N°102230 em 28 de maio de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

A parede de alvenaria foi construída com bloco cerâmico estrutural 
140x190x290mm – 7 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 metros e com 
peso aproximado de 202 kg/m². Os blocos foram assentados com argamassa 
grossa industrializada colocada em forma de �letes somente nas superfícies 
periféricas de contato dos blocos com espessura de assentamento vertical e 
horizontal de 10 a 13mm. O revestimento foi executado com argamassa grossa 
industrializada aplicado sobre o chapisco, com espessura total de 20mm, em 
ambas as faces. Espessura total da parede de 18 cm.

Rw = 42 dB
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BLOCO ESTRUTURAL 190X190X290mm – Fbk 5 MPa

Relatório de Ensaio N° 101786 em 11 de abril de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

A parede de alvenaria foi construída com bloco cerâmico estrutural 
190x190x290mm – 5 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 metros e com 
peso aproximado de 192 kg/m². Os blocos foram assentados com argamassa 
grossa industrializada colocada em forma de �letes somente nas superfícies 
periféricas de contato dos blocos com espessura de assentamento vertical e 
horizontal de 10 a 13mm. O revestimento foi executado com argamassa grossa 
industrializada aplicado sobre o chapisco, com espessura total de 20mm, em 
ambas as faces. Espessura total da parede de 23 cm.

Rw = 42 dB

3.4 DESEMPENHO ACÚSTICO

3.4.1 Ensaios em Laboratório
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Relatório de Ensaio N°103910 em 18 de julho de 2016 no Laboratório de acústica da UFSM

A parede de alvenaria  foi construída com bloco cerâmico estrutural
140x190x290mm – 10 MPa – com dimensão total de 4,12 x 3,20 metros e com
peso aproximado de 229 kg/m². Os blocos foram assentados com argamassa
grossa industrializada colocada em forma de �letes no assentamento horizontal
dos blocos e no assentamento vertical, em toda a superfície de contato dos
blocos, com espessura de assentamento vertical e horizontal na ordem de 10 a
13 mm. O revestimento foi executado com argamassa grossa industrializada
aplicado sobre o chapisco, com espessura total de 30 mm, em ambas as faces
da parede. Espessura total da paredede 20 cm. 

Rw = 43 dB

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 10 MPa



3.4 DESEMPENHO ACÚSTICO

3.4.2 Ensaios realizados em campo
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Relatório de Ensaio N° 0742/2016 em 05 de março de 2016 em Vale Real pelo LBTEC - UCS

O ensaio foi realizado em Vale Real – RS pelo Laboratório de Tecnologia 
Construtiva – LBTEC – e a parede de alvenaria foi executada em parede 
dupla com bloco cerâmico de vedação horizontal 90x190x290mm – 1,5 MPa 
– com manta termo acústica de 40mm. Nos dois lados da parede, aplicou-se 
revestimento com argamassa industrializada (chapisco + reboco) com uma 
espessura média de 2 cm. Espessura total da parede 27 cm. Área do sistema 
de vedação vertical de 13,52 m² e volume da sala receptora de 35,87 m².

DnTw = 47 dB

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290 mm – Fbk 1,5 MPa
+ BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290 mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 349/2017 em 14 de março de 2017 em Vale Real pelo LBTEC - UCS 

O ensaio foi realizado em Vale Real – RS pelo Laboratório de Tecnologia 
Construtiva – LBTEC – e a parede de alvenaria foi executada em parede 
simples com bloco cerâmico estrutural 140x190x290 mm -10 MPa- Nos dois
lados da parede, aplicou-se revestimento com argamassa industrializada 
(chapisco + reboco) com uma espessura média de 1,5 cm. Espessura total
da parede 17 cm. Área do sistema de vedação vertical de 13,52 m² e volume
da sala receptora de 35,87 m².

DnTw = 43 dB

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290 mm - Fbk 10 MPa

BLOCO ACÚSTICO STA 190X190X240 mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 1794/2016 em 12 de fevereiro de 2016 em Vale Real pelo LBTEC - UCS

O ensaio foi realizado em Vale Real – RS pelo Laboratório de Tecnologia 
Construtiva – LBTEC – e a parede de alvenaria foi executada em parede simples 
com bloco cerâmico de vedação horizontal 190x190x290mm – 1,5 MPa –  Nos 
dois lados da parede, aplicou-se revestimento com argamassa industrializada 
(chapisco + reboco) com uma espessura média de 2 cm. Espessura total da 
parede 23 cm. Área do sistema de vedação vertical de 13,52 m² e volume da 
sala receptora de 35,87 m².

DnTw = 50 dB
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3.4 DESEMPENHO ACÚSTICO

3.4.2 Ensaios realizados em campo
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Relatório de Ensaio N° 5134/2015 em 21 de novembro de 2015 em Vale Real pelo LBTEC - UCS

O ensaio foi realizado em Vale Real – RS pelo Laboratório de Tecnologia 
Construtiva – LBTEC – e a parede de alvenaria foi executada em parede com 
bloco cerâmico estrutural 140x190x290mm – 7 MPa – manta termobonding 
100% PES com espessura de 20mm e outra parede com bloco cerâmico de 
vedação horizontal 90x190x290mm – 1,5 MPa –  Nos dois lados da parede, 
aplicou-se revestimento com argamassa industrializada (chapisco + reboco) 
com uma espessura média de 1,5 cm. Espessura total da parede 29 cm. Área do 
sistema de vedação vertical de 13,52 m² e volume da sala receptora de 35,83 m².

DnTw = 44 dB

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290 mm – Fbk 1,5 MPa                 
+ BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290 mm – Fbk 7 MPa 

Relatório de Ensaio N° 5403/2015 em 12 de dezembro de 2015 em Vale Real pelo LBTEC - UCS

O ensaio foi realizado em Vale Real – RS pelo Laboratório de Tecnologia 
Construtiva – LBTEC – e a parede de alvenaria foi executada em parede dupla 
com bloco cerâmico de vedação horizontal 90x190x290mm – 1,5 MPa – com 
manta termobonding 100% PES com espessura de 20mm. Nos dois lados da 
parede, aplicou-se revestimento com argamassa industrializada (chapisco + 
reboco) com uma espessura média de 1,5 cm. Espessura total da parede 24 cm. 
Área do sistema de vedação vertical de 13,52 m² e volume da sala receptora de 
35,87 m².

DnTw = 45 dB

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290 mm – Fbk 1,5 MPa
+ BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290 mm – Fbk 1,5 MPa
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3.5 ESTANQUEIDADE À ÁGUA

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm – Fbk 1,5 MPa

Relatório de Ensaio N° 1843 em 19 de julho de 2017 no ITT Performance - UNISINOS

A amostra analisada consiste em um sistema de vedação vertical externo
(SVVE). O sistema é composto por blocos cêramicos de vedação com
dimensões de 14x19x29 cm, assentados com argamassa industrializada,
tanto na vertical quanto na horizontal com espessura de 1 cm. Para a
realização desta avaliação foram confeccionadas duas amostras idênticas
com as dimensões de 185x185 cm. Os revestimentos internos e externos são
compostos com chapisco e argamassa industrializada na espessura total de
15mm. Somente uma das faces (a face externa), recebeu 3 demãos de pintura
impermeável do tipo tinta impermeabilizante da marca Hydronorth. A
espessura total do sistema é de 17 cm.  

Durante todo o período do ensaio, a amostra classi�cou-se como de
desempenho SUPERIOR, com comportamento satisfatório mediante
a incidência de água e pressão de ar, sem apresentar manchas de
umidades nas faces internas, em nenhuma das amostras.
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ANEXOS
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Apêndice A

A importância da ABNT NBR 15270 de blocos cerâmicos se dá pela veri� cação da existência de 
conformidade na determinação das características geométricas, físicas e mecânicas. Abaixo 
foram sintetizados os ensaios dos produtos Cerâmica Roque.

ABNT NBR 15270/05 (Parte 1 e Parte 3)
Determinação das características geométricas, conforme NBR 15270-3/05 blocos estruturais 
para alvenaria estrutural e de vedação.
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BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 025/2017 em 10 de março de 2017 no CFP  SENAI

Média das medidas veri� cadas (mm)              189      191              291

Dimensões do fabricante (mm) - CERÂMICA ROQUE             190      190              290

Incerteza expandida U                 0,5       0,4               0,2

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm - Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 006/2019  em 18 de fevereiro de 2019 no NUTECMAT Soluções Tecnológicas

Média das medidas veri� cadas (mm)              140      189              289

Dimensões do fabricante (mm) - CERÂMICA ROQUE             140      190              290

Incerteza expandida U                 0,4       0,4               0,7

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 115X190X290MM - Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio nº 014/2015 em 07 de maio de 2015 no CEP SENAI 

Média das medidas veri�cadas (mm)                115      190              293

Dimensões do fabricante (mm) - CERÂMICA ROQUE              115      190              290

Incerteza expandida U                 0,4       0,5               0,8

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290mm – Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 15/2015 em 07 de maio 2015 no CEP SENAI

Média das medidas veri� cadas (mm)               89      188              292

Dimensões do fabricante (mm) - CERÂMICA ROQUE              90      190              290

Incerteza expandida U                 0,3       0,5               0,4



BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm - Fbk 7 MPa
Relatório de Ensaio N°015/2019  em 15  de  março de 2016 no  NUTECMAT Soluções Tecnológicas

Média das medidas veri� cadas (mm)              140      190              290

Dimensões do fabricante (mm) - CERÂMICA ROQUE             140      190              290

Incerteza expandida U                 0,2       0,3               0,3

BLOCO ESTRUTURAL 115X190X290mm - Fbk 7 MPa
Relatório de Ensaio N° 135/2016 em 21 de julho de 2016 no CEP SENAI

Média das medidas veri� cadas (mm)              114      190              290

Dimensões do fabricante (mm) - CERÂMICA ROQUE             115      190              290

Incerteza expandida U                   0,2         0,2                 0,3
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BLOCO ESTRUTURAL 190X190X290mm – Fbk 5 MPa
Relatório de Ensaio N° 17/2015 em 28 de maio de 2015 no CEP SENAI

Média das medidas veri� cadas (mm)              188      190              289

Dimensões do fabricante (mm) - CERÂMICA ROQUE             190      190              290

Incerteza expandida U                 0,5       0,4               0,3
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ABNT NBR 15270/05 (Parte 1 e Parte 3)
Determinação dos requisitos exigidos na Absorção de Água, conforme NBR 15270. 

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 025/2017 em 10 de março de 2017 no CFP SENAI

   Determinação média de (06) amostras de massa seca (g)       5.989 g

Índice médio de absorção de água (%)                       17%

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm – Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 006/2019 em 18 de fevereiro de 2019 no NUTECMAT Soluções Tecnológicas

Determinação média de (06) amostras de massa seca (g)          5.078 g

Índice médio de absorção de água (%)                     18,3%
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BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290mm – Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 15/2015 em 07 de maio de 2015 no CEP SENAI

Determinação média de (06) amostras de massa seca (g)          3.485 g

Índice médio de absorção de água (%)                     16,8%

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 115X190X290mm - Fbk 1,5MPa 
Relatório de Ensaio N° 014/2015 em 07 de maio de 2015 no CEP SENAI

Determinação média de (06) amostras de massa seca (g)         4.053  g

Índice médio de absorção de água (%)                     18,70%

BLOCO ESTRUTURAL 115X190X290mm – Fbk 7 MPa
Relatório de Ensaio N° 135/2016 em 21 de julho de 2016 no CEP SENAI

Determinação média de (06) amostras de massa seca (g)          4.705 g

Índice médio de absorção de água (%)                     18%
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BLOCO ESTRUTURAL 190X190X290mm – Fbk 5 MPa
Relatório de Ensaio N° 17/2015 em 28 de maio de 2015 no CEP SENAI

Determinação média de (06) amostras de massa seca (g)          6.150 g

Índice médio de absorção de água (%)                     19,5%

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 7 MPa
Relatório de Ensaio N° 015/2019 em 15 de março de 2019 no NUTECMAT Soluções Tecnológicas

Determinação média de (06) amostras de massa seca (g)          5.800 g

Índice médio de absorção de água (%)                       17%
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ABNT NBR 15270/05 (Parte 1 e Parte 3)
Determinação da resistência à compressão dos blocos cerâmicos estruturais e de vedação, 
conforme NBR 15270-3/05 blocos estruturais para alvenaria estrutural e de vedação – Métodos 
de ensaio.

BLOCO ESTRUTURAL 115X190X290mm – Fbk 7 MPa
Relatório de Ensaio N° 135/2016 em 21 de julho de 2016 no CEP SENAI

A posição do ensaio foi de cutelo de 13 
amostras cfe. dimensões descritas.

Resistência à Compressão Característica 

Fbk, est.  7,8
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BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 90X190X290mm – Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 15/2015 em 12 de maio de 2015 no CPE SENAI

A posição do ensaio foi de cutelo de 13 
amostras cfe. dimensões descritas.

Resistência à Compressão Média 

2,9 MP

a

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 140X190X290mm – Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 006/2019 em 18 de fevereiro de 2019 no NUTECMAT Soluções Tecnológicas

A posição do ensaio foi de cutelo de 13 
amostras cfe. dimensões descritas. 3,1 MPa

Resistência à Compressão Característica (MPa) 

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 190X190X290mm – Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 025/2017 em 10 de março de 2017 no CFP SENAI

A posição do ensaio foi de cutelo de 13 
amostras cfe. dimensões descritas. 2,0 MPa

Resistência à Compressão Característica (MPa) 

BLOCO VEDAÇÃO HORIZONTAL 115X190X290mm - Fbk 1,5 MPa
Relatório de Ensaio N° 014/2015 em 07 de maio de 2015 no CEP SENAI

A posição do ensaio foi de cutelo de 13 
amostras cfe. dimensões descritas. 2,2 MPa

Resistência à Compressão Característica (MPa) 

BLOCO ESTRUTURAL 140X190X290mm – Fbk 7 MPa
Relatório de Ensaio N° 015/2019 em 15 de março de 2019 no NUTECMAT Soluções Tecnológicas

A posição do ensaio foi de cutelo de 13 
amostras cfe. dimensões descritas.

Resistência à Compressão Característica (MPa) 

Fbk, est. 8,3
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BLOCO ESTRUTURAL 190X190X290mm – Fbk 5 MPa
Relatório de Ensaio N° 17/2015 em 10 de junho de 2015 no CEP SENAI

A posição do ensaio foi de cutelo de 13 
amostras cfe. dimensões descritas.

Resistência à Compressão Característica (MPa) 

Fbk, est. 7,1



Anexo A

No anexo A apresenta-se cópia de algumas páginas do Livro Desempenho de Edi� cações 
Habitacionais da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC – que dá algumas 
referências dos requisitos técnicos mencionados neste Manual.
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