
                                                                                          

Aplicação PAREDE – Preenchimento de Alvenaria 

 

 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente documento tem como objetivos: 

 Apresentar as informações necessárias para que o construtor faça o cálculo do 

quantitativo necessário para sua obra; 

 Instruir o construtor a aplicar as técnicas mais adequadas a fim de que os resultados de 

desempenho acústico obtidos em sua obra se assemelhem, ao máximo, aos resultados 

do fabricante obtidos em laboratório; 

 Apresentar a forma mais eficiente de aplicação do produto VERMIFLOC ACÚSTICO 

verificada ao longo de anos em visitas a dezenas de obras pelo país. 

 
2 ELABORAÇÃO DO QUANTITATIVO 

O cálculo do quantitativo do produto VERMIFLOC ACÚSTICO para preenchimento da 

alvenaria que se pretende potencializar o desempenho acústico leva em consideração dois 

fatores: (a) a área da alvenaria indicada no projeto de acústica e (b) o consumo médio por 

m² de acordo com a tipologia de bloco utilizado e considerando-se a execução da alvenaria 

de acordo com os procedimentos adequados de aplicação (que estão descritos neste 

documento). 

(a) Para determinação da área de preenchimento deve ser levado em conta o comprimento, 

a altura e o número de repetições das paredes com a mesma formatação; 

NÃO se deve levar em conta a área de vãos (portais, portas, janelas...) e blocos 

preenchidos com argamassa (pontos de grauteamento, cintas...); 

Caso o encunhamento não admita a utilização de blocos preenchidos, esta área também 

deve ser desprezada do cálculo do quantitativo. 



                                                                                          

(b) A tabela abaixo apresenta o consumo médio por tipo de bloco (cerâmico ou de 

concreto), por família de bloco (comprimento de 29cm ou de 39cm) e por largura de 

bloco. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Número de Sacos de 40 litros para preenchimento de 1m². 

A informação de rendimento apresentada na tabela acima considera os seguintes 

parâmetros: 

 Utilização de blocos de acordo com especificações da ABNT; 

 Aplicação dos procedimentos adequados de preenchimento conforme descritos neste 

documento. 

Importante salientar que o consumo do material é um indicador da qualidade da execução 

do preenchimento. Quanto mais próximo o consumo da obra estiver do consumo indicado 

na tabela, melhores serão as chances de o trabalho estar sendo bem executado (uma 

sugestão para que o consumo seja facilmente acompanhado pela gestão da obra é a de, 

antes do preenchimento da alvenaria, dispor no local de aplicação somente o volume de 

sacos necessário para preenchimento daquela área de parede). 

 

3 FASES DE APLICAÇÃO 

 

1) Definir quais paredes receberão tratamento acústico, com base no Projeto de Acústica.  



                                                                                          

 

Imagem 1 - Planta baixa com indicação da parede a ser tratada. 

2) Compatibilizar os projetos elétricos, telefonia, cabeamento de TV e hidráulicos com o projeto 

de alvenaria, estabelecendo os pontos de passagem de tubulações ou condutos. 

 

3) Assentar os blocos até a fiada que recebe a caixa de passagem mais baixa a ser afixada na 

alvenaria. Caso o projeto não preveja caixas de passagem ou se as caixas de passagem forem 

fixadas nos blocos antes do assentamento (conforme imagem 2), pode-se assentar até a quinta 

fiada de blocos antes do preenchimento com VERMIFLOC Acústico.  

 

 

Imagem 2 - Prefixação de caixas de passagem em blocos. 

4) Observar se a argamassa de assentamento não está obstruindo as passagens dos vazios devido 

ao “aperto” dos blocos no assentamento (exemplo na imagem 3). Caso esteja, limpe as sobras 

internas deixando a sobra de argamassa cair para dentro dos vazios. 



                                                                                          

 

Imagem 3 - Exemplo de bloco com furo obstruído pelo aperto da argamassa de assentamento. 

5) Passar os eletrodutos ou tubulações de projeto que interceptem as primeiras fiadas. 

Normalmente serão as tubulações que sobem pela laje de piso do apartamento (conforme 

imagem 4). 

 

 

 

 

 

Imagem 4 - Inicio da alvenaria com caixas de passagem já fixadas nos blocos e com passagem de 
mangueira seguindo paralelamente à elevação da alvenaria. 

6) Verter o Vermifloc Acústico dentro das cavidades dos blocos. Caso a linha de alvenaria não 

preveja passagens de tubulações ou condutos, sugerimos a utilização de funil de aplicação 

(conforme imagem 5) que pode ser fabricado com materiais da própria obra. 

 

Imagem 5 - Sacaria de Vermifloc Acústico sendo vertida sobre funil de aplicação fabricado na própria 
obra para agilizar o processo de preenchimento evitando desperdício. 



                                                                                          

 

Imagem 6 - Oficial vertendo o Vermifloc Acústico nos vazios dos blocos a partir da quarta fiada. 

 

Imagem 7 - Preenchimento dos blocos com Vermifloc Acústico após a elevação da alvenaria. 

 

7) Realizar suave adensamento para garantir o completo preenchimento dos vazios (sugerimos o 

uso do adensador da imagem 8). Consulte as condições de fornecimento, pelo fabricante, do 

instrumento sugerido, ou envio do projeto para produção do adensador em obra. 

 

 

 

 



                                                                                          

 

Imagem 8 - Modelo de Adensador sugerido e oficial realizando o adensamento nos furos em que 
Vermifloc Acústico já foi aplicado. 

8) Sobre o bloco que recebe caixa de passagem, aplicar massa total (cobrindo de massa a parte de 

cima do bloco por completo, conforme imagem 9). Esta ação tem função de permitir futuras 

intervenções na região das fiadas inferiores, sem perda de material isolante (Vermifloc 

Acústico). 

 

Imagem 9 - Aplicação da “massa total”, situação em que a argamassa de assentamento é utilizada para 
preencher não apenas as laterais, mas toda a área do bloco que receberá a fiada de cima. 

9) Continuar o assentamento das fiadas superiores, sempre observando o disposto nos itens 

anteriores e atentando-se para os casos em que há fixação de caixas de passagem (tomadas 

médias e altas). 

10) Prosseguir até a penúltima fiada. 

11) Para facilitar o preenchimento da última fiada, sugerimos realizar o preenchimento do bloco 

com Vermifloc Acústico antes do assentamento do bloco. Isto se daria com: (1) Preparo de uma 

emulsão de água com cola PVA branca (a cola deve ter densidade maior que 1 kg/litro e ser 

diluída na proporção 1:5 a 1:8); (2) Embeber o Vermifloc Acústico na emulsão sem necessidade 



                                                                                          

de encharcar; (3) Enfileirar no canteiro os blocos que serão preenchidos e despejar a mistura do 

produto com emulsão sobre as cavidades dos blocos até o completo preenchimento de cada 

um; (4) Aguardar pelo menos 24h até que a cola seque para poder encaminhar os blocos 

preenchidos até o local de assentamento; (5) Assentar os blocos normalmente. 

 

12) Executar o encunhamento de acordo com o projeto, evitando situações que ocasionam pontes 

sonoras conforme observado na imagem abaixo. 

 

 

Imagem 10 - Exemplo de assentamento inadequado de blocos com furos transversais à direção da alvenaria. 

 

4 CUIDADOS ADICIONAIS 

 

a) Garantir o preenchimento total das juntas verticais e horizontais de assentamento dos blocos 

com argamassa. 

b) Garantir o preenchimento total dos encontros verticais entre as alvenarias transversais, seja por 

inter travamento, seja por contato fixado com tela (parede/parede ou parede/pilar), evitando 

situações que causam pontes sonoras (como na imagem 11). 

 



                                                                                          

 

Imagem 11 - Tipo de conexão entre panos de alvenaria que devem ser evitados por formarem pontes 
acústicas que prejudicam o funcionamento do sistema de isolamento. 

c) Antes de lançar o Vermifloc Acústico, verificar a presença de falhas ou furos na alvenaria por 

onde possa fluir o material para fora da alvenaria. Se for o caso, promover o fechamento destas 

frestas antes de aplicar o Vermifloc Acústico. 

d) Evitar o encontro das caixas de passagem em um mesmo furo de bloco, pois elas ocasionam 

pontes sonoras que prejudicam o isolamento acústico. 

 

 


