Estudo de caso
PAREDE
Já na terceira obra que utiliza VERMIFLOC Acústico, construtora goiana apresenta
elevado grau de maturidade no processo de aplicação

A obra, localizada na capital goiana, apresenta duas torres com 16 pavimentos cada e foi projetada em alvenaria estrutural de
blocos de concreto.
Os blocos de parede que divide diferentes unidades habitacionais foram especicados com a largura de 14 cm - conforme padrão
dos projetos da construtora desde antes da opção pela utilização do VERMIFLOC Acústico.
Sem preenchimento, nem mesmo blocos de concreto de 19 cm de largura rebocados atendem ao critério de isolamento acústico da
NBR 15575:13¹ para esse elemento - que cumpre papel de vedação vertical, conforme tabela abaixo (índice medido em laboratório).

Elemento

Rw* (dB)

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de geminação), no caso de pelo menos um dos
ambientes ser dormitório

≥ 50

Antes de conhecer o VERMIFLOC Acústico, a construtora havia previsto preencher a parede da divisa de unidades com graute para
atendimento à Norma de Desempenho. Entretanto, apesar de ser um processo mais habitual em suas abras, deparou-se com
diversos empecilhos.

A construtora havia previsto preencher a parede com graude, porém deparou-se com diversos empecilhos
Entre eles: (1) custo dos componentes e (2) tempo para produção da argamassa, (3) ocupação do elevador e da (4) betoneira da obra
e ainda (5) sobrecarga adicional na estrutura. Além disso, (6) não há garantias de que todo esse processo resulte no isolamento
acústico adequado.
Quando apresentamos a solução de preenchimento da alvenaria com VERMIFLOC Acústico, a construtora percebeu que conseguiria
mitigar esses problemas e ter a segurança de um produto cujo desempenho acústico foi comprovado em laboratório e é recomendado
por especialistas.
VERMIFLOC Acústico é leve pois é à base de Vermiculita Expandida, portanto, não gera sobrecarga na estrutura. O produto vem
ensacado, pronto para uso. Basta assentar os blocos e preenchê-los. Após a aplicação, é recomendada a realização de leve
adensamento para garantir o preenchimento da extensão total da parede.

¹ABNT NBR 15575 Ediﬁcações habitacionais - Desempenho
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Além de rápido, o processo é simples, não demanda mão de obra especializada nem perda de tempo dos colaboradores da obra.

Com VERMIFLOC Acústico, o processo é rápido e simples, não demanda de mão de obra especializada
Os resultados obtidos por meio de ensaios de laboratório comprovam sua ecácia:

BLOCOS DE CONCRETO
Preenchidos com

Tipologia VERMIFLOC ACÚSTICO (dB)
9x19x39
11,5x19x39

14x19x39
19x19x39

BLOCOS CERÂMICOS

Ganho potencial de
Isolamento Acús co

Núm. do Relatório

10

ITT 1445c/2016

6

ITT 1516a/2016

7

IPT 1080968-203

6

IPT 1080972-203

50
50
51
53

Preenchidos com
Ganho potencial de
Núm. do Relatório
VERMIFLOC ACÚSTICO (dB) Isolamento Acús co

47
48
49
50

8

ITT 1446b/2016

8

ITT 1447b/2016

4

IPT 1075000-203

5

IPT 1081927-203

O seguinte processo construtivo foi adotado pela construtora para otimizar o tempo de execução da alvenaria:
1) Assentamento da parede por completo;
2) Realização dos furos que receberão as caixas de passagem;
3) Passagem dos eletrodutos e xação das caixas de passagem elétricas;
4) Preenchimento da parede com VERMIFLOC Acústico em uma única etapa.

Devido à larga experiência com a utilização do produto, a construtora toma os seguintes cuidados antes e durante a preenchimento
da parede:
Desobstrução dos furos dos blocos retirando o excesso interno de argamassa de assentamento;
Estanqueidade da parede, corrigindo possíveis fendas por onde o produto possa vazar;
Adensamento na medida do necessário para se certicar do preenchimento completo.
Depoimento dos engenheiros da obra:

‘’O preenchimento é muito rápido, quase não ocupa o tempo do meu pessoal.’’
‘’No geral, acaba sendo muito mais rápido do que grautear e essa produtividade se reverte em menor custo
para a obra.’’
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