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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E ESPECIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES VERTICAIS 
COM O BLOCO DE CONCRETO OTERPREM ACÚSTICO + DEEMPENHO 

1. Apresentação 
 

Nos países em que os requisitos e critérios de isolamento acústico nas edificações já foram definidos em 
normas e legislação há mais tempo do que no Brasil, a indústria de materiais, componentes e sistemas 
construtivos desenvolve continuamente soluções que visam atender a estas necessidades com 
tecnologia adequada às características de cada país. 

 
No Brasil, a partir da publicação da ABNT NBR 15575, houve uma primeira preocupação em caracterizar 
o desempenho dos sistemas construtivos nas suas configurações até então utilizadas. 

 
Se, em algumas situações foi possível constatar que as práticas correntes já atendiam aos requisitos e 
critérios trazidos pela norma, em outras situações foi evidenciada a necessidade de novas soluções. 

 
Entre estas situações ficou evidenciado nos sistemas de alvenaria que as configurações de paredes e 
tipos de blocos, em conjunto com os revestimentos correntes, não atingiam os níveis mínimos de 
desempenho acústico nas partes da edificação que requerem maiores valores de isolamento. 

 

A OTERPREM vem investindo, desde a publicação da norma, em buscar soluções a oferecer ao mercado 
e desenvolvendo novos produtos focados no desempenho do sistema alvenaria de blocos de concreto 
para oferecer soluções que efetivamente gerem segurança de atendimento aos requisitos e critérios da 
ABNT NBR 15575. 

 

O Bloco de Concreto OTERPREM Acústico + Desempenho foi desenvolvido com foco específico em 
assegurar um desempenho de nível compatível com as situações do projeto de edificações residenciais 
em que é requerido um isolamento maior do que as demais, que é a situação em que há dormitório em 
pelo menos um dos lados da geminação entre unidades, ou na situação em que há um ambiente de uso 
coletivo em divisa com a unidade. 

 
No entanto, ele também apresenta propriedades adequadas para proporcionar resistência ao fogo e 
desempenho térmico que podem solucionar situações específicas que o projeto exija nestes requisitos. 
Neste documento, são apresentadas as condições de especificação necessárias para os itens a que o 
Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho se propõe a atender, relacionando-as com os 
requisitos e critérios da ABNT NBR 15575 para os sistemas de vedações verticais internas e externas. 

 
As características do Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho são apresentadas com base 
nos ensaios e avaliações realizados e permitem, com as etapas apresentadas neste documento, um 
completo entendimento sobre toda a especificação em que o produto contribui para os objetivos de 
desempenho da empresa incorporadora/construtora. 

 
 

• Elaboração técnica: Engª Maria Angelica Covelo Silva 
- Engenheira Civil, Mestre e Doutora em Engenharia 
- Diretora da NGI Consultoria e Desenvolvimento 
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1.1 Requisitos de desempenho que as vedações verticais devem atender segundo 
a ABNT NBR 15575 

 
Vedações verticais Requisitos Especificação e avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachada 

Desempenho estrutural Ensaios do sistema 

 
 
 
 

Segurança contra incêndio 

 
 

Ensaios do sistema para resistência ao 
fogo; ensaios dos revestimentos 
internos e externos para reação ao fogo 
se não forem materiais 
reconhecidamente incombustíveis 

 

Segurança no uso e operação 
Medidas de controle de projeto e 
execução de obra. 

Estanqueidade Ensaio do sistema 

 

 
Desempenho térmico 

 

Cálculo segundo a ABNT NBR 15220 se 
avaliar pelo método simplificado ou 
realização de simulação computacional 
do projeto. 

 

Desempenho acústico 
Ensaios do sistema; projeto e controle 
de execução de obra. 

 
 

Durabilidade e manutenibilidade 

Ensaio do sistema com revestimentos 
externos; atendimento a normas de 
projeto, especificação e execução de 
obra. 

Paredes internas   

 

 Entre unidades 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); Desempenho 
acústico; durabilidade. 

 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 

 Entre unidades e áreas comuns 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); Desempenho 
acústico; durabilidade. 

 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 
 Poço de elevador 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); durabilidade . 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 
 Escadas de emergência 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); durabilidade. 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

[1] São reconhecidamente incombustíveis ou de baixa propagação de chamas os materiais inorgânicos de 
um modo geral, como argamassas cimentícias, revestimentos cerâmicos, vidro, pedras naturais. 
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2. Características de desempenho das vedações verticais com o Bloco de Concreto Oterprem 
Acústico + Desempenho 

 

2.1 Descrição dos blocos e características segundo a norma de especificação 
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2.2 – Desempenho Acústico com o Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ensaios realizados em Laboratório 
IPT 

 
Descrição do sistema ensaiado 

 

Resultado/atendimento à ABNT NBR 
15575 

 
 

Determinação do índice de isolação 
sonora em laboratório 

 

Parede de bloco de concreto “Acústico + 
desempenho Oterprem de 4 furos vazados 

com parede de 25 mm e dimensões 
19x19x39 classe C e resistência 4,5 MPa, 
parede com revestimento de gesso de 5 

mm de espessura em cada lado. 

 
 

 
Rw (C;Ctr) = 49 (-1; -5) dB 

 
 

 
Relatório de ensaio IPT nº 1103224- 

203. 

 
 
 

Peso 17 kg 

O índice de redução atingido é o 
parâmetro de projeto para estimar o 

DnTw e havendo controle de execução 
adequado resultará em DnTw como 
demonstrado a seguir sem perda de 
isolamento em relação ao valor de 

laboratório. 

 

   
Parede em execução no laboratório do IPT para o ensaio 1103224-203 com Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho 
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Ensaios realizados em Campo 
Bracústica 

 
Descrição do sistema ensaiado 

 
Resultado/atendimento à ABNT NBR 15575 

 
 
 
 
 

 
Determinação da Diferença 

Padronizada de Nível Ponderada – 
DnTw. 

Relatório de ensaio Bracústica 
Consultoria 

T-18-085 

 
 

Parede de bloco de concreto “Acústico + 
desempenho Oterprem) de 4 furos vazados com 

parede de 25 mm e dimensões 19x19x39 classe C e 
resistência 4,5 MPa, parede com revestimento de 

gesso de 5 mm de espessura em cada lado da 
parede e duas caixas elétricas em cada lado da 

parede. Parede entre dormitórios de dois 
apartamentos distintos. 

 

Área da parede ensaiada entre dormitórios – 7,8 
m2 

Volume do ambiente emissor: 20,34 m3 
Volume do ambiente receptor: 20,44 m3 

 
 
 
 

 
DnTw (C;Ctr) = 49 (-1; -4) dB 

 

Nesta situação de ensaio em campo, a 
vedação atendeu ao critério mínimo da ABNT 
NBR 15575 Parte 4 sem perda em relação ao 
resultado em laboratório – porém, chegando 
muito próximo do nível intermediário que é 

de DnTw = 50 dB. 

 

Imagens do ensaio realizado em campo - Bracústica 

 

Parede geminada de apartamento tipo STUDIO executada com Blocos de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho 
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Ensaios realizados em Laboratório 

IPT 
Descrição do sistema ensaiado Resultado/atendimento à ABNT NBR 15575 

 
 
 

Determinação do índice de isolação 
sonora em laboratório 

 

Relatório de ensaio IPT nº 1103225-203. 

 

Parede de bloco de concreto “Acústico + 
desempenho Oterprem) de 4 furos vazados 

com parede de 25 mm e dimensões 
14x19x39 classe B e resistência 6 MPa, 

parede com revestimento de gesso de 5 
mm de espessura em cada lado. 

 

Peso 15,5 kg 

Rw (C;Ctr) = 47 (-1; -4) dB 
 

O índice de redução atingido é o parâmetro 
de projeto para estimar o DnTw e havendo 

controle de execução adequado resultará em 
DnTw como demonstrado a seguir sem perda 

de isolamento em relação ao valor de 
laboratório. 

 
 
 

Ensaios realizados em Campo 
Bracústica Consultoria 

Descrição do sistema ensaiado Resultado/atendimento à ABNT NBR 15575 

 
 
 
 
 
 

Determinação da Diferença Padronizada 
de Nível Ponderada – DnTw. 

 

Relatório de ensaio Bracústica Consultoria 
T-19-035-00 

 
Parede de bloco de concreto “Acústico + 

desempenho Oterprem) de 4 furos vazados 
com parede de 25 mm e dimensões 

14x19x39 classe B e resistência 6 MPa, 
parede com revestimento de gesso de 5 

mm de espessura em cada lado da parede e 
duas caixas elétricas em cada lado da 

parede. Parede entre dormitórios de dois 
apartamentos distintos. 

 

Área da parede ensaiada entre dormitórios 
– 6,8 m2 

 

Volume do ambiente emissor: 22,12 m3 

Volume do ambiente receptor: 21,9 m3 

 
 
 
 
 
 

 
DnTw (C;Ctr) = 47 (-1; -5) dB 

 

Nesta situação ensaiada a vedação atendeu 
ao critério mínimo da ABNT NBR 15575-4 

 

Os coeficientes ou fatores de adaptação ou correção C e Ctr são definidos pela ISO 717 como fatores que usam uma curva 
padronizada de referência para determinar o valor ponderado da isolação sonora, levando em conta diferentes “espectros” de 

fontes sonoras. C é o fator para o espectro de ruído rosa; Ctr é o fator para o espectro de tráfego urbano. 
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Holografia 

 
Foi realizado também ensaio específico para verificação da perda de isolamento na região da parede de instalação das caixas de 
instalação elétrica – ensaio por imagem de holografia no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológica do Estado de São Paulo. Neste 

ensaio foi comprovado que na instalação das caixa elétricas não houve perda da capacidade de isolação sonora da parede. 

 

Imagens do ensaio de holografia realizado pelo IPT com Bloco de Concreto Oterprem 
Acústico + Desempenho 

 

 

2.3 - Resumo do passo a passo da especificação de vedações verticais para o 
desempenho acústico 
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2.4 - Requisitos e critérios de desempenho acústico para as vedações verticais na 
ABNT NBR 15575 

 
A ABNT NBR 15575 estabelece níveis de desempenho acústico a serem proporcionados pelas vedações 
verticais internas e externas, os quais devem ser atingidos quando medidos em campo na própria unidade 
habitacional, na forma como será entregue ao cliente final. 

 

O objetivo destes requisitos e critérios é proporcionar isolamento aos ruídos aéreos (ruídos transmitidos por 
via aérea como ruídos de fala, música, por exemplo) gerados nas unidades vizinhas do mesmo pavimento, nas 
áreas comuns que fizerem divisa com as unidades e aos ruídos de tráfego das vias públicas para as quais as 
fachadas são voltadas. 

 

Para o isolamento a ser proporcionado entre unidades de diferentes pavimentos a norma define ainda 
requisitos e critérios de isolamento dos sistemas de pisos. 

 
 
 

O anexo F da ABNT NBR 15575 Parte 4 apresenta uma tabela que permite se ter uma sensibilidade sobre o 
que significam os valores estabelecidos pelos critérios: 

 
 

 

 
 

Assim, quando a norma estabelece como nível mínimo DnTw = 40 dB entre unidades quando não há 
dormitório em nenhum dos lados, este valor ainda não significa um isolamento que impeça qualquer 
percepção do som gerado na outra unidade. Ainda será possível ouvir, mas com baixa inteligibilidade, ou 
seja, com dificuldade de entendimento. 

 
O nível de 45 dB quando há dormitório é o suficiente para não se entender a fala do outro lado, pois a 
inteligibilidade do que está sendo falado do outro lado será mais danosa ao sono do que às atividades em 
outros ambientes como salas de estar. 
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Medição em campo de forma amostral no empreendimento até que a construtora domine o controle 
de execução necessário para atingir de fato em campo os níveis estimados, considerando ambientes 
de mesmas características. 

 

Para que seja possível a cada empreendimento definir o desempenho desejado em função das 
características e padrão de mercado a ABNT NBR 15575 estabelece, além do nível mínimo, os níveis 
intermediário e superior, conforme a tabela a seguir que resume todos os níveis. 

 
ABNT NBR 15575 Parte 4 – ANEXO F - Diferença padronizada de nível ponderada entre ambientes, 
DnT,w para ensaio de campo 
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2.5 - Índice de redução sonora – Rw – dos elementos construtivos 

Uma vez que o requisito e critérios correspondentes da norma são de parâmetros medidos em 
campo, é necessário um método que permita projetar as vedações para atingir os resultados em 
campo requeridos. 

 

Para que seja possível projetar é necessário que se conheça o parâmetro acústico das vedações 
medido em laboratório, que é o Rw – Índice de redução sonora, uma vez que ainda não se terá dados 
de campo na fase de projeto. 

 

O Rw tem o mesmo significado físico do DnTw, porém é medido em uma amostra do elemento 
construtivo em laboratório e conhecendo seu valor é possível aplicá-lo em método de estimativa do 
resultado a ser atingido em campo. 

 

2.6 Capacidade de isolação sonora dos elementos construtivos de vedações 
verticais 

 

A capacidade de um elemento construtivo que separa ambientes em reduzir a transmissão de ruídos 
aéreos segue mecanismos físicos diferentes em função da natureza dos materiais e componentes de 
que for constituído (sistema construtivo). 

 

De uma forma mais simplificada, no sistema de alvenaria de blocos de concreto o comportamento 
físico é determinado pelas características de densidade de massa dos blocos, de seu design e 
características/posicionamento dos septos, densidade e espessura das argamassas de assentamento 
e de revestimentos e do controle de todos os possíveis pontos de passagem de som como juntas 
verticais, horizontais e transversais e interfaces com outros elementos construtivos. 

 

Assim, além dos valores de Rw medidos em laboratório, para se chegar ao nível de isolamento 
requerido pela ABNT NBR 15575 é necessário controlar todos estes fatores, seja na especificação dos 
blocos e argamassas, seja no detalhamento da execução da alvenaria. 

 

2.7 – Como especificar e ter o controle tecnológico para atender os resultados 
de campo requeridos pela Norma 

 
Para que o valor estimado seja efetivamente atingido em campo é necessário que a execução da 
parede controle os fatores que influem sobre o desempenho acústico que são aqueles que asseguram 
uma vedação completa da alvenaria. Ver detalhes de controle de execução a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte da figura: Apresentação Eng. Dr. Fulvio Vittorino, IPT, sem data 
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2.8 – Orientações aos usuários 
 

Faz-se também necessário orientar os usuários sobre os efeitos que alterações que possam ser feitas nas 
paredes que precisam ter desempenho acústico definido na norma possam ter sobre o isolamento acústico 
da parede. Por exemplo: na parede que separa duas unidades é necessário orientar que não se abra nichos 
na parede para decoração, que não se altere a instalação elétrica colocando caixas de interruptor ou 
outras alterações desta natureza que interferem no desempenho acústico. 

 
 

3 - Bibliografia sobre desempenho acústico utilizada para este documento além da 
ABNT NBR 15575 

 
CONCRETE BLOCK ASSOCIATION. Separating Walls – Accoustic performance. Data Sheet 7. Glenfield (UK), 
October 2017. 

 
PAIXÃO, D. X. Caracterização do isolamento acústico de uma parede de alvenaria, utilizando análise 
estatística de energia (SEA). Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina/Programa de Pós- 
Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 2002. 

 

DUARTE, D. I.S. O desempenho acústico dos edifícios e os pormenores construtivos. Dissertação de mestrado. 
Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Civil. Coimbra, 
2015. 

 
PROACUSTICA. Manual ProAcustica de acústica básica. Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. São 
Paulo, 2019. 
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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E ESPECIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES VERTICAIS 
COM O BLOCO OTERPREM ACÚSTICO + DEEMPENHO 

 

1. Apresentação 
 

Nos países em que os requisitos e critérios de isolamento acústico nas edificações já foram definidos em 
normas e legislação há mais tempo do que no Brasil, a indústria de materiais, componentes e sistemas 
construtivos desenvolve continuamente soluções que visam atender a estas necessidades com 
tecnologia adequada às características de cada país. 

 
No Brasil, a partir da publicação da ABNT NBR 15575, houve uma primeira preocupação em caracterizar 
o desempenho dos sistemas construtivos nas suas configurações até então utilizadas. 

 
Se, em algumas situações foi possível constatar que as práticas correntes já atendiam aos requisitos e 
critérios trazidos pela norma, em outras situações foi evidenciada a necessidade de novas soluções. 

 
Entre estas situações ficou evidenciado nos sistemas de alvenaria que as configurações de paredes e 
tipos de blocos, em conjunto com os revestimentos correntes, não atingiam os níveis mínimos de 
desempenho acústico nas partes da edificação que requerem maiores valores de isolamento. 

 

A OTERPREM vem investindo, desde a publicação da norma, em buscar soluções a oferecer ao mercado 
e desenvolvendo novos produtos focados no desempenho do sistema alvenaria de blocos de concreto 
para oferecer soluções que efetivamente gerem segurança de atendimento aos requisitos e critérios da 
ABNT NBR 15575. 

 

O Bloco de Concreto OTERPREM Acústico + Desempenho foi desenvolvido com foco específico em 
assegurar um desempenho de nível compatível com as situações do projeto de edificações residenciais 
em que é requerido um isolamento maior do que as demais, que é a situação em que há dormitório em 
pelo menos um dos lados da geminação entre unidades, ou na situação em que há um ambiente de uso 
coletivo em divisa com a unidade. 

 
No entanto, ele também apresenta propriedades adequadas para proporcionar resistência ao fogo e 
desempenho térmico que podem solucionar situações específicas que o projeto exija nestes requisitos. 
Neste documento, são apresentadas as condições de especificação necessárias para os itens a que o 
Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho se propõe a atender, relacionando-as com os 
requisitos e critérios da ABNT NBR 15575 para os sistemas de vedações verticais internas e externas. 

 
As características do Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho são apresentadas com base 
nos ensaios e avaliações realizados e permitem, com as etapas apresentadas neste documento, um 
completo entendimento sobre toda a especificação em que o produto contribui para os objetivos de 
desempenho da empresa incorporadora/construtora. 

 
 

• Elaboração técnica: Engª Maria Angelica Covelo Silva 
- Engenheira Civil, Mestre e Doutora em Engenharia 
- Diretora da NGI Consultoria e Desenvolvimento 
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1.1 Requisitos de desempenho que as vedações verticais devem atender segundo 
a ABNT NBR 15575 

 
Vedações verticais Requisitos Especificação e avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada 

Desempenho estrutural Ensaios do sistema 

 
 
 
 

Segurança contra incêndio 

 
 

Ensaios do sistema para resistência ao 
fogo; ensaios dos revestimentos 
internos e externos para reação ao fogo 
se não forem materiais 
reconhecidamente incombustíveis 

 

Segurança no uso e operação 
Medidas de controle de projeto e 
execução de obra. 

Estanqueidade Ensaio do sistema 

 

 
Desempenho térmico 

 

Cálculo segundo a ABNT NBR 15220 se 
avaliar pelo método simplificado ou 
realização de simulação computacional 
do projeto. 

 

Desempenho acústico 
Ensaios do sistema; projeto e controle 
de execução de obra. 

 
 

Durabilidade e manutenibilidade 

Ensaio do sistema com revestimentos 
externos; atendimento a normas de 
projeto, especificação e execução de 
obra. 

Paredes internas   

 

 Entre unidades 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); Desempenho 
acústico; durabilidade. 

 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 

 Entre unidades e áreas comuns 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); Desempenho 
acústico; durabilidade. 

 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 
 Poço de elevador 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); durabilidade 
. 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 
 Escadas de emergência 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); durabilidade. 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

[1] São reconhecidamente incombustíveis ou de baixa propagação de chamas os materiais inorgânicos de 
um modo geral, como argamassas cimentícias, revestimentos cerâmicos, vidro, pedras naturais. 
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2. Características de desempenho das vedações verticais com o Bloco de Concreto Oterprem 
Acústico + Desempenho 

 

2.1 Descrição dos blocos e características segundo a norma de especificação 
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2.2 – Desempenho de Resistência ao Fogo com o Bloco de Concreto Oterprem 
Acústico + Desempenho 

Embora o Bloco de Concreto Oterprem acústico + desempenho tenha sido desenvolvido com foco em 
atingir a isolação sonora de maior exigência na ABNT NBR 15575, suas características levam a um 
desempenho adequado a ser uma opção de solução para critérios específicos de desempenho térmico e 
de resistência ao fogo. 

2.3 – Resistência ao Fogo 
 

Ensaios realizados Descrição do sistema ensaiado 
Resultado/atendimento à 

ABNT NBR 15575 

 
Determinação do 

Tempo de Resistência 

ao Fogo em parede 

com função estrutural 

Relatório IPT 

1 106 947-203 

Parede com bloco de concreto Oterprem 

Acústico + Desempenho 14 x 19 x 39 com 

revestimento de 10 mm de gesso na face 

exposta ao fogo e sem revestimento na face não 

exposta. 

O ensaio foi realizado segundo o método da 

ABNT NBR 5628 - Componentes construtivos 

estruturais - Determinação da resistência ao 

fogo, considerando parede com função 
estrutural. 

 
 
 

Tempo de Resistência ao Fogo 

= 120 minutos (corta-fogo a 

120 minutos) 

 
Imagens do ensaio no IPT 

   
Assentamento dos blocos para 
conformação do corpo de prova (parede) 

Detalhe da aplicação da argamassa de 
assentamento do bloco 

Aplicação do revestimento de gesso na 
face exposta ao fogo 
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O Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho 14x19x39 cm pode ser utilizado para 
solucionar a questão de parede corta fogo TFR 120 min. indicado para o poço de elevador, caixa de 
escada e rota de fuga. Utilizado principalmente em prédios residenciais e comerciais, 

Imagens da Escada de Emergência e Poço do Elevador 

 
Escada Escada Poço de elevador 
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Ensaios realizados Descrição do sistema ensaiado 
Resultado/atendimento à 

ABNT NBR 15575 

Determinação do 

Tempo de Resistência 

ao Fogo em parede 

sem função estrutural 

Relatório IPT 

1 113 458-203 

Parede com bloco de concreto Oterprem 

Acústico + Desempenho 19x 19 x 39 sem 

revestimento em ambas as faces. 

O ensaio foi realizado segundo o método da 

ABNT NBR 5628 - Componentes construtivos 

estruturais - Determinação da resistência ao 

fogo, considerando parede sem função 

estrutural. 

 

 
Tempo de Resistência ao Fogo 

= 120 minutos (corta-fogo a 

120 minutos) 

(para chamas a 180 minutos) 

 

 

Imagens do ensaio no IPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detalhe da aplicação da argamassa 
de assentamento dos blocos 

 
Face exposta ao fogo do coro de prova 

Realização do ensaio de resistência ao fogo. 
Verificação do surgimento de fissuras e 
presença de água na face não exposta ao 
fogo 

 

TRF 120 min 

PC 180 min 
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O Bloco de Concreto Acústico + Desempenho 19x19x39 cm pode ser utilizado para solucionar a 
questão de parede corta fogo TFR 120 min. e atende ao requisito para chama (PC) 180 min. 
indicado para o poço de elevador e caixa de escada, também pode ser usado em galpões que 
demandam parede corta fogo. 

 

 
 
 

3. Requisitos de Resistência ao Fogo na ABNT NBR 15575 e na legislação de 
segurança contra incêndio 

 
O Tempo Requerido de Resistência ao Fogo – TRRF é o tempo que os elementos construtivos devem 
apresentar segundo o tipo de edificação, sua altura e tipos de uso específicos dos ambientes que estão 
definidos pela compartimentação. 

 

O TRRF global da edificação é definido na ABNT NBR 14432 - Exigências de resistência ao fogo de 
elementos construtivos de edificações – Procedimento, segundo o tipo de uso das edificações e sua altura; 
a legislação de segurança contra incêndio dos estados definem a resistência ao fogo – TRRF - dos 
elementos estruturais e das vedações e a ABNT NBR 15575 define o TRRF para a estrutura, escadas e poço 
de elevador. 
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Sistema/elemento 

construtivo 

Norma ou instrução técnica (IT) 
do Corpo de Bombeiros do 

Estado de São Paulo 

 

TRRF exigido 

 
 
 
 

 
Sistema estrutural 

 

 
ABNT NBR 15575 Parte 3 

Em função da altura da edificação 
(considerando serem todas 

edificações residenciais). Não 

prevê método para redução do 

tempo. 

 
 

IT nº 08 

Em função do tipo de uso e da 
altura da edificação. Permite a 

redução de até 30 minutos desde 

que seja possível segundo o 

Método do Tempo Equivalente 

descrito na IT. 

 

Fachada 
 

IT nº 09 e IT nº 08 
Para os elementos de fachada é 
exigido o mesmo TRRF da 

estrutura. 

Paredes entre unidades e 
entre unidades e áreas 

comuns 

 

IT nº 09 
 

Mínimo de 60 minutos 

Paredes de escadas de 
emergência 

IT nº 11, ABNT NBR 9077 e ABNT 
NBR 15575 Parte 3 

Mínimo de 120 minutos 

 

Paredes de poço de 

elevador 

 

ABNT NBR 15575 Parte 3 

ABNT NBR 9077 para elevadores 

de emergência 

Igual ao TRRF da estrutura 
(observar que esta definição está 

apenas na ABNT NBR 15575 

valendo então para edificações 

habitacionais) 
 

Assim a especificação destas paredes que têm exigência específica de Tempo Requerido de 
Resistência ao Fogo deve ser feita com a verificação de que com a configuração a ser adotada 
atingirá com seu TRF, avaliado por ensaio o TRRF exigido. 

 

3.1 O que é a resistência ao fogo, o TRRF e o TRF de vedações verticais 
 

A resistência ao fogo é definida como a capacidade do elemento construtivo – de vedação ou de 
estrutura – em manter características em situação de incêndio que assegurem as condições 
necessárias à fuga e salvamento dos ocupantes da edificação. 

 

A resistência ao fogo é determinada em sistemas estruturais por meio de métodos analíticos que 
consideram o comportamento do sistema estrutural em altas temperaturas. No Brasil existem 
normas específicas para avaliação de resistência ao fogo nos sistemas estruturais de concreto e de 
aço. 
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3.2. Estanqueidade da parede em relação aos gases gerados na exposição ao fogo 

Segundo MENEGON (2017), a estanqueidade, é a capacidade da parede de impedir que gases quentes, 
fumaça tóxica ou labaredas se propaguem para o lado não exposto às chamas. Essa característica é 
necessária quando há necessidade de compartimentação das peças, como, por exemplo, em rotas de 
fuga e escadas enclausuradas. 

 

O requisito de estanqueidade geralmente falha quando ocorrem manifestações de fissuras, rachaduras 
ou falhas por outros mecanismos, que causem abertura de tal magnitude que permita a passagem dos 
gases ou chamas através da parede. Em laboratório, o ensaio previsto pela NBR 5628 (ABNT, 2001) 
consiste em aproximar do local danificado, a uma distância máxima de 30 mm da amostra, sem que 
haja contato com a mesma, por um período de 10 segundos, um chumaço de algodão, com 
características também normatizadas, a fim de verificar se há passagem de gases que permitam o 
algodão incandescer, inflamar ou fumegar. O procedimento deve ser repetido a curtos intervalos de 
tempo, a fim de realizar o monitoramento da estanqueidade da amostra (MENEGON, 2017). 

 

 

3.3. Isolamento térmico da parede 

Isolamento térmico também é um requisito que visa a segurança dos ocupantes e dos responsáveis 
por ações de combate ao incêndio da edificação. Ao ser atendido esse critério, permite-se que haja 
circulação no ambiente adjacente ao incêndio sem que as temperaturas atinjam níveis insuportáveis 
para os usuários. Para que o critério de isolamento seja atendido, a temperatura na face não exposta 
da amostra não deve sofrer elevação, a partir do início do aquecimento, superior a 140°C em média ou 
180°C em qualquer ponto de medição. Tais temperaturas são medidas por no mínimo cinco 
termopares e registradas continuamente, ou a intervalos de no máximo 5 minutos, (MENEGON, 2017). 

 

3.4. Resistência mecânica da parede 
 

É imprescindível, sobretudo em paredes estruturais, que após a exposição térmica aliada ao 
carregamento mecânico, a amostra apresente-se estável estruturalmente, sem deslocamentos 
transversais ou deformações excessivas e sem ocorrência de ruína por, no mínimo, o tempo requerido 
de resistência ao fogo. O componente estrutural é considerado inutilizado após a ocorrência de 
ruptura ou de deslocamentos maiores que o aceitável. (NBR 5628, 2001). 

 
Segundo a norma brasileira, o carregamento aplicado durante o ensaio deve ser reaplicado após 24 
horas de seu fim, caso a amostra não tenha sido levada a ruína durante o ensaio (MENEGON, 2017). 

 
Vale ressaltar que os fornos são calibrados para uma curva padrão de temperaturas determinadas em 
normas internacionais (no Brasil se utiliza a curva padrão baseada na norma ISO 834 - Fire-resistance 
tests — Elements of building construction). 

 
A parede é considerada corta-fogo ou que tem determinado Tempo de Resistência ao Fogo quando os 
três requisitos definidos quantitativamente nas respectivas normas são atendidos naquele tempo 
decorrido. Assim terá TRF de 120 minutos e será corta-fogo a este tempo a parede que durante pelo 
menos 120 minutos exposta às temperaturas do forno atender aos três requisitos. 
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Quando a parede atende os requisitos de estanqueidade e de resistência mecânica/estabilidade mas 
não atende o requisito de isolamento térmico ela será corta-fogo até o tempo como múltiplo de 30 
minutos imediatamente abaixo do tempo em que se interrompe o ensaio e será para-chamas até o 
tempo em que mantém os dois outros requisitos. Exemplificando: uma parede que aos 110 minutos 
para de atender o requisito de desempenho térmico, mas que segue atendendo os outros dois até 130 
minutos será corta-fogo a 90 minutos e para-chamas a 120 minutos. 

 

3.5. Reação ao fogo 
 

A reação ao fogo se refere ao comportamento de materiais que ficam diretamente expostos às 
chamas de um incêndio quanto à velocidade que propagam as chamas e à densidade ótica de fumaça 
que geram quando expostos ao fogo. 

 

Esse comportamento depende da composição dos materiais de revestimento de paredes, pisos e 
forros bem como materiais isolantes ou absorventes acústicos e isolantes térmicos que possam ser 
usados no interior destes elementos construtivos. 

 
Cabe aos fabricantes destes revestimentos apresentarem os ensaios que os classificam segundo a 
ABNT NBR 16626 - Classificação da reação ao fogo de produtos de construção a qual tem as mesmas 
classes da ABNT NBR 15575 e nesta, em suas partes 3,4 e 5 são definidas as classes admitidas em cada 
ambiente das edificações residenciais. 

 
A especificação deve ser feita mediante a apresentação de relatório de ensaio e classificação pelo 
fabricante e avaliação de adequação a cada ambiente e elementos construtivos incluindo as fachadas 
e paredes internas. 

 
3.6. Bibliografia sobre resistência ao fogo utilizada para este documento além 
da ABNT NBR 15575 

 
SOUZA, R.P. Avaliação da espessura do revestimento argamassado e do carregamento no 
comportamento da alvenaria frente a altas temperaturas. (Dissertação de mestrado). Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Unisinos, São Leopoldo, 2017. 
MENEGON, J. Avaliação da suscetibilidade da alvenaria estrutural a danos por exposição a altas 
temperaturas com medidas de controle da dilatação. (Dissertação de mestrado). Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. 
Porto Alegre, 2017. 
NATIONAL CONCRETE MASONRY ASSOCIATION. Fire resistance ratings of concrete masonry 
assemblies. Herndon, Virginia, 2009. 
NEW ZEALAND CONCRETE MASONRY ASSOCIATION INC. New Zealand Concrete Masonry, Chapter 2 – 
Fire Resistance, 2013. 
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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E ESPECIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES VERTICAIS 
COM O BLOCO OTERPREM ACÚSTICO + DEEMPENHO 

 

1. Apresentação 
 

Nos países em que os requisitos e critérios de isolamento acústico nas edificações já foram definidos em 
normas e legislação há mais tempo do que no Brasil, a indústria de materiais, componentes e sistemas 
construtivos desenvolve continuamente soluções que visam atender a estas necessidades com 
tecnologia adequada às características de cada país. 

 
No Brasil, a partir da publicação da ABNT NBR 15575, houve uma primeira preocupação em caracterizar 
o desempenho dos sistemas construtivos nas suas configurações até então utilizadas. 

 
Se, em algumas situações foi possível constatar que as práticas correntes já atendiam aos requisitos e 
critérios trazidos pela norma, em outras situações foi evidenciada a necessidade de novas soluções. 

 
Entre estas situações ficou evidenciado nos sistemas de alvenaria que as configurações de paredes e 
tipos de blocos, em conjunto com os revestimentos correntes, não atingiam os níveis mínimos de 
desempenho acústico nas partes da edificação que requerem maiores valores de isolamento. 

 

A OTERPREM vem investindo, desde a publicação da norma, em buscar soluções a oferecer ao mercado 
e desenvolvendo novos produtos focados no desempenho do sistema alvenaria de blocos de concreto 
para oferecer soluções que efetivamente gerem segurança de atendimento aos requisitos e critérios da 
ABNT NBR 15575. 

 

O Bloco de Concreto OTERPREM Acústico + Desempenho foi desenvolvido com foco específico em 
assegurar um desempenho de nível compatível com as situações do projeto de edificações residenciais 
em que é requerido um isolamento maior do que as demais, que é a situação em que há dormitório em 
pelo menos um dos lados da geminação entre unidades, ou na situação em que há um ambiente de uso 
coletivo em divisa com a unidade. 

 
No entanto, ele também apresenta propriedades adequadas para proporcionar resistência ao fogo e 
desempenho térmico que podem solucionar situações específicas que o projeto exija nestes requisitos. 
Neste documento, são apresentadas as condições de especificação necessárias para os itens a que o 
Bloco Oterprem Acústico + Desempenho se propõe a atender, relacionando-as com os requisitos e 
critérios da ABNT NBR 15575 para os sistemas de vedações verticais internas e externas. 

 
As características do Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho são apresentadas com base 
nos ensaios e avaliações realizados e permitem, com as etapas apresentadas neste documento, um 
completo entendimento sobre toda a especificação em que o produto contribui para os objetivos de 
desempenho da empresa incorporadora/construtora. 

 
 

• Elaboração técnica: Engª Maria Angelica Covelo Silva 
- Engenheira Civil, Mestre e Doutora em Engenharia 
- Diretora da NGI Consultoria e Desenvolvimento 
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1.1 Requisitos de desempenho que as vedações verticais devem atender segundo 
a ABNT NBR 15575 

 

 
Vedações verticais Requisitos Especificação e avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada 

Desempenho estrutural Ensaios do sistema 

 
 
 
 

Segurança contra incêndio 

 
 

Ensaios do sistema para resistência ao 
fogo; ensaios dos revestimentos 
internos e externos para reação ao fogo 
se não forem materiais 
reconhecidamente incombustíveis 

 

Segurança no uso e operação 
Medidas de controle de projeto e 
execução de obra. 

Estanqueidade Ensaio do sistema 

 

 
Desempenho térmico 

 

Cálculo segundo a ABNT NBR 15220 se 
avaliar pelo método simplificado ou 
realização de simulação computacional 
do projeto. 

 

Desempenho acústico 
Ensaios do sistema; projeto e controle 
de execução de obra. 

 
 

Durabilidade e manutenibilidade 

Ensaio do sistema com revestimentos 
externos; atendimento a normas de 
projeto, especificação e execução de 
obra. 

Paredes internas   

 

 Entre unidades 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); Desempenho 
acústico; durabilidade. 

 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 

 Entre unidades e áreas comuns 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); Desempenho 
acústico; durabilidade. 

 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 
 Poço de elevador 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); durabilidade . 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 
 Escadas de emergência 

 

Desempenho estrutural; segurança contra 
incêndio (resistência ao fogo); durabilidade. 

Ensaios do sistema; atendimento de 
normas de projeto, especificação e 
execução de obra. 

 

[1] São reconhecidamente incombustíveis ou de baixa propagação de chamas os materiais inorgânicos de 
um modo geral, como argamassas cimentícias, revestimentos cerâmicos, vidro, pedras naturais. 



4/9   

 

 

2. Características de desempenho das vedações verticais com o Bloco de Concreto Oterprem 
Acústico + Desempenho 

 

2.1 Descrição dos blocos e características segundo a norma de especificação 
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2.2 – Desempenho térmico com o Bloco de Concreto Oterprem Acústico + 
Desempenho 

 
Embora o Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho tenha sido desenvolvido com foco em 
atingir a isolação sonora de maior exigência na ABNT NBR 15575, que é a separação entre ambientes 
quando há dormitório pelo menos um lado, suas características levam a um desempenho adequado a ser 
uma opção de solução para critérios específicos de desempenho térmico. 

 
Desempenho térmico 

 

 

 

Linha 14 

Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho 

Parede com Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho de 14x19x39 - Revestimento de 5mm 
de gesso na parte interna. Revestimento de 10mm de argamassa na face externa o que foi considerado 
para uma condição pior do que a real utilizada em fachadas (em geral com no mínimo 2,5 cm de 
argamassa externa), resultando em: 

 
Transmitância Térmica U = 2,5 W/m2/K 
Capacidade Térmica C = 228,1 kJ/m2/K 

 

ATENDE TODAS AS ZONAS BIOCLIMATICAS DE A 1 A 8 
Estes resultados permitem o uso desta configuração em fachadas que utilizem tanto cores claras 
(absortância α ≤ 0,6) quanto cores escuras (absortância α > 0,6) 
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Linha 19 
Parede com Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho de 19x19x39 - Revestimento de 5mm de 
gesso na parte interna. Revestimento de 10mm de argamassa na face externa o que foi considerado para 
uma condição pior do que a real utilizada em fachadas (em geral com no mínimo 2,5 cm de argamassa 
externa), resultando em: 

 

Transmitância Térmica U = 2,3 W/m2/K 
Capacidade Térmica C = 238,0 kJ/m2/K 

 

ATENDE TODAS AS ZONAS BIOCLIMATICAS DE 1 A 8 
Estes resultados permitem o uso desta configuração em fachadas que utilizem tanto cores claras 
(absortância α ≤ 0,6) quanto cores escuras (absortância α > 0,6) 

 

Cálculo elaborado segundo a ABNT NBR 15220 - Desempenho térmico de edificações 
Parte 2: Método de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator 
solar de elementos e componentes de edificações, 2005. 

 
 

2.3. Requisitos de desempenho térmico para as vedações verticais 
 

Os requisitos de desempenho térmico da ABNT NBR 15575:2013 se referem nas vedações verticais, às 
fachadas, compreendendo a vedação propriamente dita e as aberturas com relação às áreas de ventilação 
que proporcionam aos ambientes de permanência prolongada. 

 

As vedações externas têm um papel específico no desempenho térmico pelas suas características de 
Transmitância Térmica e de Capacidade Térmica. As demais variáveis de projeto que influem no 
desempenho térmico têm grande relevância também, como as áreas de aberturas, a existência de 
mecanismos de sombreamento de janelas e as cores dos revestimentos decorativos. 

 
Além disso outras importantes variáveis serão determinantes do desempenho térmico para o usuário, 
como a insolação e ventilação proporcionadas pela forma como a edificação é implantada no terreno em 
relação à orientação solar, direção dos ventos e, ainda, a zona bioclimática da cidade com suas 
características climáticas. 

 

A ABNT NBR 15575 define como métodos de avaliação do desempenho térmico o método simplificado que 
consiste em critérios para a Transmitância Térmica e para a Capacidade Térmica da fachada ou o emprego 
da simulação computacional, que permite caracterizar as temperaturas a serem atingidas nos ambientes 
em condições de inverno e de verão. 

 
Sempre que há predominância na fachada de sistemas de vedação opacos como as alvenarias pode-se 
aplicar o método simplificado. 

 
Havendo, por outro lado, predominância de áreas envidraçadas nas fachadas de ambientes de 
permanência prolongada – dormitórios e salas – é necessário avaliar o desempenho térmico por simulação 
computacional que deve ser realizada como parte do desenvolvimento do projeto de Arquitetura, visando 
alimentar a tomada de decisão quanto às especificações de vidros, ventilação etc. 
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A transmitância térmica representada pela letra U com a unidade em Watts/m2/Kelvin (energia, área, 
temperatura) é um parâmetro que mede o fluxo de calor que se estabelece na fachada entre ambiente 
externo e interno. 

 
A transmitância é determinada pelas propriedades térmicas dos materiais que constituem a vedação 
(condutividade térmica) e pela sua densidade/espessura. As cores utilizadas na face externa têm grande 
influência também, pois a absortância à radiação solar dos revestimentos externos determina quanto da 
radiação que incide sobre a fachada é absorvida pela vedação e quanto é refletida. ¹ 

 
Limitar a transmitância a determinados valores significa limitar a troca de calor, seja em verão, seja em 
inverno, e será tanto mais necessário quanto mais rigorosas forem as condições climáticas locais. Assim, 
na ABNT NBR 15575 as zonas bioclimáticas 1 e 2 que abrangem as regiões brasileiras de clima mais frio, 
têm critérios mais restritivos de transmitância térmica. 

 
A capacidade térmica, representada pela letra C, e com unidade kiloJoule/m2/Kelvin (energia, área, 
temperatura) expressa a quantidade de energia necessária para elevar em um grau a temperatura de 
uma unidade de área da fachada. Por isso o critério de norma é de, no mínimo 130 kJ, pois se com 
energias mais baixas se alterasse a temperatura da vedação significaria uma susceptibilidade maior do 
sistema construtivo às variações térmicas. 

 
 
 
 
 

Transmitância térmica de paredes externas 

ABNT NBR 15575 Parte 4 
 

1 É conhecido que não só as cores afetam a absortância à radiação solar, mas também características físico-químicas dos 
materiais usados nos revestimentos, porém a ABNT NBR 15575 define apenas a cor como definidora da absortância. 
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Capacidade térmica de paredes externas 

ABNT NBR 15575 Parte 4 
 

O sistema de alvenaria de blocos de concreto atende aos requisitos mínimos do método simplificado com as 
espessuras de blocos e de revestimentos tradicionalmente usados no Brasil – blocos de 14 cm e espessuras 
externas de 2,5 cm a 4,0 cm de argamassa – nas zonas bioclimáticas 3 a 8 quando se utiliza cores claras, de 
absortância à radiação solar igual ou menor a 0,6. Nas zonas bioclimáticas 1 e 2 e para o uso de cores escuras 
nas zonas bioclimáticas 3 a 8 existem dois caminhos de projeto: 

 
a). Manter as tradicionais configurações da fachada e realizar simulação computacional para o projeto do 
empreendimento verificando se com as demais variáveis que influem sobre o desempenho térmico (já 
mencionadas) é viável atingir os níveis de temperaturas definidos na ABNT NBR 15575. 

 

b). Ou adotar blocos de maior densidade de massa como é o caso do Bloco Oterprem Acústico + 
Desempenho que apresenta as condições de Transmitância Térmica e Capacidade Térmica descritas no item 
2.2 

Abaixo fotos de uma das obras que utiliza o Bloco de Concreto Oterprem Acústico + Desempenho: 

Fachada 
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