ALVENARIA
Tipologia, características e materiais

Prof. Marco Pádua

- Definição:
Alvenaria é um conjunto de estável de sólidos capaz de resistir unicamente a esforços de
compressão. Por ser um conjunto de elementos unidos com argamassa, os esforços de flexão não são
absorvidos pelas alvenarias gerando fissuras, trincas e num estágio mais avançado, as rachaduras.
Podemos classificá-la quanto:
A argamassa – junta a prumo, de amarração ou seca;
Geralmente as alvenarias executadas com juntas a prumo ficam expostas, sem revestimento. Essas
estando alinhadas tanto na horizontal como na vertical conferem um visual mais harmonioso ao conjunto.
São muito utilizadas em muros externos ou paredes de fechamento com suas juntas voltadas para fora.
Para um bom resultado é imprescindível o uso do escantilhão (régua furada) para prender a linha e manter
o espaçamento das juntas de forma uniforme.
Além do aspecto plástico este tipo de alvenaria economiza no revestimento por ser inexistente. Já
que não haverá estrutura aparente, esta deverá ser inserida na própria alvenaria.

Para esta função são indicados blocos estruturais vazados que substituirão os pilares e os blocos
canaletas no lugar das vigas. Este reforço devera obedecer a um projeto específico dependendo das
necessidades.
Quanto às juntas de amarração, estas têm como finalidade a distribuição do peso da alvenaria ao
longo das fundações, já que elas estarão desalinhadas na vertical.
A localização – interna ou externa;
A função das alvenarias é dividir os espaços internamente cumprindo sua finalidade conforme o
projeto idealizado.
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Externamente elas protegem a edificação das intempéries como também servem de anteparo aos
materiais de acabamento, realçando e conferindo ao edifício uma identidade própria.
A função – vedação ou estrutural;
As alvenarias de vedação devem estar inseridas numa estrutura de concreto armado tendo a função
apenas de fechamento ou divisão dos espaços. São utilizados para tanto, elementos de alvenaria
industrializados comuns, sem um controle rígido de qualidade e resistência a ruptura. As estruturais são
executadas com elementos especiais, testados em ensaios de laboratórios para garantir sua resistência.
Ao revestimento – aparente ou não.
Quando os elementos de alvenaria ficam expostos, por questões estéticas, chamamo-la aparente,
porém estas deverão ter, pelo menos, uma proteção de pintura. Dessa forma as alvenarias terão maior
durabilidade quanto às intempéries.
Normalmente as alvenarias são revestidas com argamassa, parcialmente ou nas três camadas
principais que são o chapisco, emboço e reboco.
- Blocos naturais:
As rochas são os materiais de construção mais antigos que se tem notícia. Passando por diversas
fases desde a forma bruta, as aparelhadas até as assentadas com argila, esse material ainda é usado nos dias
de hoje nas edificações em geral. Na época medieval, cidades inteiras eram construídas em alvenaria de
pedra. Hoje seu uso depende da oferta na região, tornando a obra cara se ela for escassa.
Abaixo classificamos alguns tipos de alvenaria de pedra:
 Alvenaria de pedra bruta: assentadas com argamassa (face irregular) de forma intercalada
quanto ao tamanho e sem preocupação com a aparência. Geralmente usadas como muros
externos ou divisórios, sem revestimento.
 Alvenaria de pedra aparelhada: aplainadas e assentadas com argamassa. Nesse caso há uma
preocupação com o acabamento e estética, podendo ser usada em toda a edificação.
Internamente recebem revestimento, porém, antigamente não.
 Cantaria: pedras aparelhadas em todas as faces e argamassadas (face plana). Trabalho muito
usado nas fachadas das moradias em geral tem como objetivo, valorizar o imóvel. Elas
podem cobrir toda a fachada ou formar faixas ou detalhes conforme o projeto idealizado.
Nos sec. XIX e XX foram adotados trabalhos de cantaria em prédios públicos e igrejas na
sua totalidade, cobrindo alvenaria de tijolos, seguindo estilos inspirados na era medieval.
 Alvenaria de lajão: pedras lamelares (sedimentares) geralmente largas, argamassadas ou não.
Geralmente executadas como muros externos, divisórios, decorativos ou de contensão de
encostas.

CIDADES MEDIEVAIS CONSTRUÍDAS EM PEDRA
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EXECUÇÃO DE CANTARIA (REVESTIMENTO)

- Blocos artificiais:
Os primeiros representantes desses elementos são os tijolos, apesar de sua origem remontar aos
egípcios. Naquela época eles eram fabricados de forma artesanal, misturando-se o barro com fibras
vegetais. Uma forma rudimentar era usada para dar o formato. Secos ao sol eles também são conhecidos
como adobe.

MÉTODO EGÍPCIO

MÉTODO ATUAL

Sua fabricação em larga escala advém com a Revolução Industrial difundindo seu uso em
substituição à pedra como material de construção.
São elementos industrializados e constituídos de materiais diversos, dando-lhes características
bastante diferentes.
Dividem-se em:
 Derivados da argila: Tijolo de barro, tijolo laminado, blocos cerâmicos e tijolo ecológico.
 Derivados do cimento: blocos de concreto, de concreto celular e silicocalcário.
 Derivados da areia: tijolos refratários.
 Derivados do gesso: drywall.
 Decorativos: tijolo de vidro.
- Tipologia:
A alvenaria de vedação são aquelas paredes que têm a função apenas de fechamento ou de
divisórias e devem estar circunscritas em uma estrutura de concreto armado. Podem ser desmontadas a
qualquer momento sem prejudicar o edifício.
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A alvenaria estrutural são paredes que, além de fechar ou dividir os ambientes, também suportam
a carga do edifício.
Um reforço de concreto é feito dentro dos elementos em substituição aos pilares e vigas através de
sua furação. São elementos especiais e controlados tecnicamente quanto à resistência.
Os pré-fabricados de madeira são fechamentos e divisórias fabricadas com materiais certificados e
tratados contra insetos, usados em projetos residenciais. São destinados às construções padronizadas e
modulares.
Os pré-moldados são semelhantes ao sistema anterior, porém usando o concreto como matéria
prima para confecção das placas, sendo favorecidos pelo sistema padronizado e modular.
O pau-a-pique é um sistema muito antigo, mas ainda usado na zona rural. Consiste numa
estrutura de madeira bruta roliça entrelaçada formando painéis de fechamento e divisórias. A seguir o barro
é lançado contra o painel até cobri-lo inteiramente. Após a secagem geralmente é aplicado uma camada de
cal como acabamento e proteção. Esse método é pouco durável pelas diferentes propriedades dos materiais
envolvidos favorecendo o surgimento de fendas nas paredes ao longo do tempo.
A taipa-de-pilão é um sistema trazido pelos portugueses quando da colonização e preservado nos
dias de hoje em igrejas e prédio históricos. O barro era colocado numa forma chamada taipal e compactado.
A mesma era deslocada por onde se pretendia levantar as paredes. As camadas eram executadas até a altura
desejada. A necessidade do taipeiro em trabalhar dentro da forma determinava a maior largura das paredes,
podendo chegar até a um metro. Ao barro eram misturadas fibras vegetais para dar maior consistência. Na
zona litorânea era comum a mistura de solos contendo resíduos marinhos também conhecidos como
ostreiras e sambaquis.
- Elementos de alvenaria mais usados:
Os materiais destinados à elevação de paredes são bastante variados, conforme já explorado. A
definição de uso de um deles está relacionado a diversos fatores. Há, por exemplo, os econômicos que
exigem uma celeridade na execução das paredes, visando um retorno igual no capital investido. Nesse caso,
os blocos de concreto são os preferidos, pela padronização e dimensões avantajadas.
Se a questão da rapidez é relevante, porém, uma certa dose de salubridade deve ser proporcionada,
o bloco cerâmico satisfaz esta condição.
O acabamento dos painéis de parede depois de pronto também é um item a ser considerado, pois,
quando mais lisa demandará menos argamassa de revestimento. Daí, é possível escolher entre os rústicos
e aparentes para se ter um resultado mais satisfatório.
Se a salubridade é fundamental, ou seja, o imóvel tem que estar confortável, tanto no verão como
no inverno, o tijolo de barro é o indicado, mesmo ancião entre os materiais ele se sobressai neste quesito.
Quando o sistema construtivo for o relevante na escolha da construção, então, os estruturais serão
os escolhidos, tanto cerâmico quanto os de concreto. Nesta modalidade as paredes, além de fecharem e
dividirem os espaços, também resistiram aos esforços decorrentes da execução da superestrutura.
Vamos explorar os elementos de alvenaria mais comuns e frequentemente usados nas edificações,
assim como suas características.
- Bloco de concreto:
São feitos a partir da mistura do pó de pedra, pedrisco e cimento, podendo ser mais lisos quando
contiver também a areia. Eles possuem dimensões regulares, arestas vivas e boa resistência, resultando em
baixo consumo de argamassa de assentamento.
Esses elementos de alvenaria são usados em larga escala, tanto para vedação como estruturais,
mesmo com custo superior aos cerâmicos.
As superfícies finais são planas o que demandam pouca argamassa para regularização. Em certos
casos recebem gesso diretamente como acabamento.
Quanto a salubridade, ou seja, o conforto do ambiente, esses elementos ficam a desejar, pois,
permitem a troca de calor rapidamente e retêm umidade com facilidade.
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Vazados ou não, com 2 ou 3 furos, são padronizados em tamanho (19 X 39 cm), porém nem
sempre encontrados. A largura é variável, pois, dependem da parede a ser produzida. Os mais usados são
os de 14 cm para paredes externas e 10 cm para paredes internas.
As peças complementares como canaleta, servem para o reforço estrutural e o ½ bloco completa
a amarração das fiadas.

Os blocos estruturais, por sua vez, são produzidos com um controle mais rigoroso. Cada lote
fabricado passa por ensaios de compressão, devendo resistir a uma carga mínima especificada. Se não, o
lote todo é descartado.
Nesse caso, a resistência é medida em Mpa (mega Pascal). Este valor pode variar entre 4 Mpa (40
Kg/cm2) até 20 Mpa (200 Kg/cm2). Isto é importante no posicionamento do material na utilização em
edifícios de apartamentos, muito comum na atualidade. Os blocos mais resistentes são locados nos andares
inferiores, onde há mais peso a ser vencido. Os menos resistentes são locados nos andares superiores até
chegar aos mais altos, onde praticamente há uma mescla entre elementos estruturais e de vedação. Vale
lembrar que nesse sistema não há uma estrutura de concreto definida e sim um reforço contido dentro dos
blocos estruturais.
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Neste sistema os “tubos” formados dentro da alvenaria são preenchidos com o graute (concreto
fluídico) e barra de ferro. Esses elementos substituem os pilares convencionais. A ferragem é emendada
no pé da parede através de óculo. Os blocos canaletas grauteados substituem as vigas convencionais.
A alvenaria estrutural quando usada em edifícios pode chegar aos 20 pavimentos.
O assentamento dos blocos comuns não requer muito cuidado, porém os estruturais necessitam
de mão de obra especializada. Por serem vazados, ou seja, sem fundo, a argamassa é colocada em sua
espessa borda. Seu peso considerável pode afetar o equilíbrio do conjunto. O alinhamento e espessura da
argamassa é garantido pelo escantilhão. Isto nada mais é que uma régua com furação equidistante, servindo
para amarrar a linha de orientação. Dessa forma, as fiadas terão sempre a mesma altura.
A proteção externa, quando não for de argamassa, poderá ser com massa de textura, já na cor
desejada, comum em edifícios, ou resina, se aparente.
É aconselhável o uso de serra mármore para o embutimento de tubulações, nos blocos comuns, já
que nos estruturais a mesma ficará dentro de sua furação.
Normalmente se acrescenta uma perda de 10% aos materiais de construção, entretanto, no caso
dos blocos, quando de boa qualidade, essa perda é muito menor. No caso dos estruturais é possível ainda,
adequar o projeto de maneira a usar somente peças inteiras e ½ bloco, zerando praticamente sua perda.
Os blocos de vedação comuns são bastante resistentes e em pequenas obras podem até ser mais
exigidos, diminuindo-se as estruturas de concreto. Neste sistema as cintas de amarração substituem as vigas
e junto as alvenarias de vedação perfazem um conjunto, distribuindo as cargas nas fundações.
- Bloco cerâmico:
Eles são produzidos pela compressão da argila através de um equipamento chamado extrusora,
resultando num elemento de pouca porosidade, porém frágeis.
São encontrados com furação quadrada ou circular, não possuindo regularidade de medidas e
superfícies.
Os blocos cerâmicos têm baixo custo unitário e por essa razão, são amplamente utilizados.
Encontrados em diversos tamanhos e formas esses elementos proporcionam boa salubridade,
tornando o ambiente mais agradável e reduzindo os ruídos externos.
Por outro lado, eles consomem muita argamassa de assentamento e de revestimento, devido as
suas irregularidades.
Assim como os blocos de concreto, existem elementos que são estruturais e merecem um capitulo
a parte.
Sua furação na horizontal demanda um consumo extra de argamassa/concreto para fechamento
nos encontros de paredes ou enchimento de pilares.
Sendo exclusivamente para vedação necessitam de estrutura de concreto para sustentação. Se
houver encunhamento, este deverá ser feito com tijolos de barro.
Não devem ficar expostos a intempéries por muito tempo devido a sua fragilidade, portanto ele é
descartado se a alvenaria precisar ficar aparente.
As superfícies deverão receber o chapisco, que é a primeira camada do revestimento, para aderência
do emboço.
O embutimento de tubulações resulta em aberturas maiores que o necessário, onerando assim o
revestimento.
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Os blocos cerâmicos estruturais
são produtos industrializados de alta
qualidade e controle de fabricação.
Passam por ensaios de compressão e
resistem a cargas especificas. Vasados e
com furação na vertical permitem o
lançamento do graute e reforço de ferros.
Os blocos canaletas servem para as cintas
de amarração. A modulação favorece o
uso de peças inteiras e meio bloco. Nesta
modalidade é possível executar até 8
pavimentos.
- Tijolo de barro:
Os tijolos de barro são tão antigos que sua história se confunde com a do próprio Homem. Dizem
os Historiadores que os Sumérios seriam os criadores deste material. Muito diferentes em relação aos
usados na atualidade, eles eram apenas blocos de argila secos ao sol. Muito maior em tamanho e de
formato irregular, sua utilização possibilitaria apenas uma superposição de peças. Certamente não
proporcionaria uma altura significativa, porém seria suficiente para servir de apoio para uma cobertura
com materiais vindo da vegetação. Dessa forma seria possível criar um espaço de certa forma protegido
pelas intempéries e animais selvagens. Essas “moradias” de um só cômodo seriam as primeiras habitações
produzidas pelo Homem. Mesmo rudimentar pode ser considerado um avanço significativo em relação
ao período Neolítico cujas habitações eram abaixo do nível do terreno. Nesse processo era feito uma
escavação no terreno e as pedras eram usadas como contenção. Não existia ainda nenhum tipo de
argamassa, então, se valia apenas do equilíbrio das peças.
Os egípcios evoluíram este processo de fabricação dos tijolos e os destinaram exclusivamente a
construção das moradias. As obras mais importantes como pirâmides e templos eram construídas com a
pedra, o material eterno. Tanto que somente esses últimos permaneceram intactos, ao contrário das
habitações que delas nada restou. Segundo pesquisas os tijolos fabricados pelos egípcios eram de tamanho
menor, produzido agora numa forma de madeira rudimentar, mas, que mantinha certa padronização.
Ainda secos ao sol recebia a adição de capim seco ou estrume para dar corpo à mistura. Tendo mais
habilidade e esmero eles agora usavam o próprio barro para assentar os tijolos. Dessa forma seria possível
um melhor posicionamento das peças e consequentemente aprumar, a agora, denominada “parede”. Esse
construtor da antiguidade, possivelmente, tenha se inspirado nos blocos de rocha para criar os de argila.
profmarcopadua.net ---------------------------------------------------- ALVENARIA------------------------------------------------------------------------------7

Sua importância não está apenas como elemento para elevar paredes, mas, também por ter
originado as telhas. Sim, pois, da produção de placas de argila mais finas e largas pode ter surgido uma
outra aplicação com a finalidade de proteger o imóvel das chuvas. Estas vieram substituir a trama de
capim seco conhecido como sapê. Dizem que os romanos são os responsáveis por esta inovação.
No Brasil os tijolos chegaram importados da Inglaterra nos anos 1.920 e 30, tendo como marco
importante a construção da Estação Ferroviária da Luz, em São Paulo. Todo o material assim como o
Projeto e os profissionais vieram de navio da Inglaterra. Com o início da produção local, agora secos em
fornos a lenha, os tijolos passam a ser empregados em larga escala devido à redução de custos. Dessa
forma, as cidades de taipa (paredes de barro compactado) vão sendo desmontadas ao longo do tempo,
dando lugar a cidade de tijolos. O ganho em espaço foi significativo, pois, a taipa é caracterizada por suas
espessas paredes.
Em alguns países da América Latina ainda se produzem os blocos de argila secos ao sol e de
grande dimensão chamados de adobe.
As características dos tijolos são: dimensões regulares, som metálico, arestas vivas e dependendo
da queima, absorvem pouca água.
Eles são assentados na transversal como paredes de 1 tijolo (externas) e na longitudinal como ½
tijolo (internas), como também de espelho, para paredes divisórias.
Antes do assentamento devem estar bastante úmidos para melhor aderência da argamassa. Além
disso, manter o prumo e o alinhamento é uma necessidade constante. Devemos observar também a
espessura das juntas verticais e horizontais. O uso do escantilhão (régua de madeira furada para prender
a linha) se faz necessário para facilitar o trabalho de regularidade, principalmente em alvenaria aparente.
A primeira fiada é assentada em toda a extensão e servirá de base para as subsequentes, daí sua
importância. As outras são iniciadas pelas extremidades, sempre de forma amarrada, em direção ao centro,
servindo de base para o alinhamento.
Ao término da alvenaria, na parte superior e encontro com a estrutura de concreto, devemos
executar um “encunhamento”. Este processo consiste em assentar os tijolos a 45° para evitar trincas no
revestimento ao longo do tempo. O intervalo de 8 dias deve ser observado para a execução do
encunhamento.
A interligação entre os cantos e encontros de paredes deverão ter suas peças transpassadas para
melhor amarração. As barras de ferro também poderão ser utilizadas nas seguintes especificações:
diâmetro de 6.3 mm, comprimento de 1 m, dobradas em formato de “L” e espaçadas a cada 50 cm.
Nos dias de hoje, os tijolos comuns, principalmente os tidos como “comerciais”, servem apenas
para enchimento, auxiliando na alvenaria executada com blocos cerâmicos ou de concreto. Não são
padronizados nem possuem boa qualidade, mas cumprem sua finalidade, que é a de preencher espaços
gerados por elementos maiores.
O tijolo colonial é padronizado e deve ter qualidades que favoreçam a execução de alvenaria a
vista, como exatidão de dimensões, cantos vivos, resistência, coloração uniforme, etc.
Este elemento tem como característica um sulco central que o divide em duas partes iguais
quando golpeado com a colher de pedreiro. Este procedimento é usado quando este material é
utilizado como revestimento de alvenaria executada com outros elementos.
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Se a alvenaria for aparente e formar ângulo, existem tijolos próprios para isto, como vemos acima.
Alguns são específicos para formarem desenhos geralmente decorando fachadas. Possuindo arestas curvas
ou em forma de “L” são usados como revestimento de alvenarias elevadas com outros materiais.
Neste tipo de trabalho é muito importante a escolha do material para obter um bom resultado,
ressaltando características como: coloração uniforme, resistência e textura.
Para executar arcos de raio pequeno com tijolos aparentes usamos o “bico de papagaio”, pois
possui um lado estreito, favorecendo o trabalho.
O tijolo “meia lua” é usado para montagem de colunas, unindo-se duas peças. Internamente se
forma um tubo ao qual é preenchido com concreto para dar rigidez a peça. Sua altura é limitada e não deve
substituir um pilar estrutural, tendo função apenas decorativa.
O tijolo “capa de muro” como o nome já diz, serve para ser assentado sobre os muros externos,
conferindo um efeito plástico diferenciado como também protegendo o mesmo das intempéries.

EFEITO DECORATIVO FEITO COM TIJOLOS

O exemplo anterior demonstra o uso do tijolo de barro como revestimento, tendo função apenas
decorativa. Quando o ângulo entre as paredes formadas for diferente de 45º, as peças deverão ser cortadas
com serra mármore para compor as quinas. Para selar a junção dessas peças será necessário fazer uma
argamassa com o pó dos tijolos cortados e executar uma calafetagem, preservando sua coloração.
O trabalho com tijolos a vista deve ser executado por profissionais qualificados, pois, se trata de
um serviço diferenciado e tem como objetivo a valorização do imóvel. O material é caro e qualquer
imperfeição ficará visível e difícil de ser reparada. É possível também fazer uma composição com pedras
naturais.
- Tijolo ecológico:
Este elemento de alvenaria também é conhecido como módulo de solo-cimento, portanto, não é
um simples tijolo. Além de cumprir a sua função ele tem características físicas próprias que o tornam um
produto diferenciado.
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Basicamente, dividem-se em 3 peças fundamentais: tijolo inteiro; meio tijolo, usado nos contornos
das portas e janelas; canaletas, usadas nas cintas que circundam e amarram todo o conjunto, passando sob
as janelas e sobre as portas e janelas, no respaldo e na distribuição horizontal da rede elétrica e hidráulica.
Eles possuem dimensões proporcionais, iguais e precisas que permitem o cálculo da quantidade
necessária, evitando cortes de tijolos.
Suas são superfícies são lisas e seus contornos regulares, bem definidos e que permitem maior
agilidade no trabalho e beleza visual da obra.
Possuem também, furos dimensionados que permitem: embutir as colunas sem custo com
madeiras, pregos, arames e profissional carpinteiro; embutir a rede elétrica e hidráulica sem quebra
posterior de paredes e consequente desperdício de material e mão-de-obra.
Esta furação, por ser preenchida por ar, proporciona um melhor conforto térmico e acústico,
eliminando possível umidade.
As peças possuem um sistema de encaixe tipo macho/fêmea que permite a construção de paredes
perfeitamente retas e aprumadas, beleza visual e maior rapidez no seu levantamento.
Além de todas as características visando abreviar o tempo de construção, outros diferenciais
auxiliam para evitar o desperdício de materiais. No sistema construtivo tradicional é necessário o uso de
argamassa, em torno de 2 centímetros entre as fiadas de tijolos, enquanto neste bastam dois filetes paralelos
ao longo dos tijolos. Ao contrário do convencional, essa argamassa é feita na proporção de doze partes de
terra, uma de cimento e uma de cola a base de PVA. Sua aplicação é feita utilizando-se a manga de
confeiteiro, encontrada em casas que vendem produtos para confeitaria.

A primeira fiada deve modularizar
as restantes.

O tijolo canaleta é usado como cinta
de amarração.

As colunas recebem barras de ferro
para reforço.

Verga e contravergas.

O formato escalonado dos encontros
de paredes norteará a elevação.

O acabamento aparente deve
receber proteção.

O consumo aproximado de cimento, tendo como exemplo uma casa de 150 m2 de construção, é
de 1 saco e meio para levantar todas as paredes.
Os tijolos são produzidos através de um equipamento próprio e seu fabricante fornece as instruções
necessárias para a produção, inclusive com cursos específicos.
Segundo o fabricante, a redução de custos é da ordem de 40 a 50% e o sistema possui aprovação
da ABNT.
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- Bloco de concreto celular:
Diferente de elementos derivados de materiais mais comuns, usados na construção civil, eles são
produzidos num processo industrial. Sua composição consiste de uma mistura homogênea e adequada de
cimento, areia, pó de alumínio e aditivos químicos. Então, eles são moldados por prensagem e curado a
vapor sob pressão. É conhecido como concreto leve devido ao processo que utiliza autoclave.
Ele é um produto de elevada porosidade, daí sua baixa densidade, resistente e de dimensões
regulares.
Possui um bom isolamento térmico devido a sua estrutura formada por células de ar, totalmente
fechadas e uniformemente distribuídas.
Na fase de revestimento os painéis finais resultam em superfícies ásperas, dispensando o chapisco,
a primeira camada, possuindo cor clara. É um material inorgânico e incombustível.
O transporte, geralmente paletizado, é facilitado devido ao seu baixo peso, assim como sua
utilização pelos profissionais da área.
Quando é exigido um tratamento acústico e/ou térmico, ele proporciona economia por demandar
menores espessuras de paredes.
Apesar de resistente o bloco de concreto celular facilita a abertura de sulcos para o embutimento
de tubulações. Há também, ferramentas especificas para essas operações que permitem rasgar, furar e serrar
os blocos, já assentados ou não.
Sua densidade aparente, ou seja, seu peso é de 410 Kg/m³ e sua resistência à ruptura é maior ou
igual a 25 Kg/cm². Seu isolamento acústico está em torno de 40 dB, considerando o bloco de 10 cm de
espessura revestido nas duas faces.

BLOCO

EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS

CASAS POPULARES

Ele tem também, uma resistência ao fogo por cerca de 6 horas, a uma temperatura de 95 o C, em
paredes de 12 cm.
Sua padronização é bastante peculiar, possuindo altura de 30 cm e comprimento de 60 cm. São
encontrados nas espessuras de: 10; 12,5; 15; 17,5; 20 e 22,5 cm.
É considerado um elemento estrutural, podendo ser utilizado em alvenarias autoportantes e com
dimensões iguais aos blocos de vedação.
Eles demandam um baixo consumo de argamassa de assentamento, permitindo inclusive, a
aplicação de gesso no revestimento interno.
Quando empregado em edifícios em geral seu baixo peso proporciona uma diminuição nas
estruturas de concreto armado.
Pode ser utilizado também como isolante térmico em lajes de cobertura ou enchimento de lajes
nervuradas.
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