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Resumo - A busca da qualidade nas obras tem levado a discussão da redução do consumo de argamassa 

cimentícia usada na alvenaria de vedação e no revestimento dos blocos cerâmicos. A indústria de cerâmica 

vermelha, em geral, utiliza procedimentos empíricos para dosagem e fabricação dos blocos cerâmicos, que 

podem afetar as características das obras e o atendimento às normas. Logo, a avaliação das características 

geométricas dos blocos cerâmicos contribui para a diminuição das perdas e desperdício nas obras. A região de 

Colatina-ES se destaca como pólo produtor de material cerâmico para uso em construção civil possuindo várias 

empresas. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é identificar e caracterizar as empresas fabricantes de produtos 

cerâmicos de Colatina-ES e avaliar as características geométricas dos blocos produzidos. A metodologia da 

pesquisa seguiu as etapas: levantamentos (bibliográfico e documental); coleta de dados e amostras nas empresas 

da região; análise dos dados obtidos nos ensaios realizados e avaliação dos resultados. A pesquisa desenvolvida 

permitiu traçar um panorama das indústrias da região e demonstrou que as empresas atendem parcialmente as 

normas quanto à avaliação dimensional, o que pode resultar em perdas e desperdícios de materiais e da mão de 

obra utilizados nos serviços de alvenaria e revestimento. 
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Abstract -  The search for quality in buildings has led to discussion of the reduction of cement mortar used in 

masonry sealing and coating of the ceramic bricks. The red ceramic industry, in general, use empirical 

procedures to dosage and manufacture of ceramic bricks, which can affect the characteristics of buildings and 

meet the standards. Hence, the evaluation of geometric characteristics of the ceramic bricks contributes to the 

reduction of losses and waste in the buildings. The region of Colatina-ES stands out as a major producer of 

ceramic material for use in construction having several companies. In this sense, the research objective is to 

identify and characterize the manufacturers of ceramic products of Colatina-ES and evaluate the geometric 

characteristics of the bricks produced. The research methodology followed the steps: survey (bibliographic and 

documentary), collecting data and samples in factories in the region, analysis of data obtained in the tests and 

evaluation of results. The research conducted allowed us to outline an overview of the factories in the region and 

demonstrated that companies meet standards in part on the evaluation dimension, which can result in losses and 

waste of materials and labor in masonry and coating services. 
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INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil é apontada como a que mais consome recursos naturais e 

gera resíduos
[1]

, o que acarreta em grande impacto ao ambiente
[2]

. O setor apresenta um 

número bastante expressivo de edificações que empregam blocos cerâmicos na vedação, 

principalmente pela facilidade de produção destes no Brasil. Segundo a Associação Nacional 

da Indústria Cerâmica – ANICER
[3]

 existem cerca de 4820 empresas cerâmicas produtoras de 

blocos totalizando uma produção anual de 4 bilhões de peças. A preocupação com a qualidade 

dos serviços nas obras de construção civil tem levado a discussão da redução do consumo de 

argamassa cimentícia usada na execução da alvenaria de vedação e seu revestimento e a 
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redução do desperdício de blocos cerâmicos. Os produtos cerâmicos muitas vezes são 

produzidos em olarias com procedimentos empíricos para dosagem e fabricação, os quais 

podem afetar as características das obras e o atendimento às normas. Irregularidades e falta de 

uniformidade dos blocos de alvenaria são causas de perda comuns na alvenaria
[1]

.  Os blocos 

cerâmicos que apresentam defeitos sistemáticos, tal como trincas devido à retração, denotam 

problemas com a matéria-prima, na conformação, secagem e queima das peças
[4,5]

, sendo que 

problemas no setor cerâmico podem resultar em não-conformidade dos blocos
[5]

. É importante 

então a identificação das empresas e o controle da qualidade dos produtos
[6]

. Na região do Rio 

Grande do Norte foi feita análise dimensional de blocos cerâmicos, os quais atenderam a 

normalização
[6]

.  Em Curitiba, apenas 44% dos blocos analisados foram aprovados
[5]

. O custo 

da obra com uso de blocos cerâmicos não normatizados foi analisado e foi observado que os 

blocos irregulares e desuniformes acarretavam espessura elevada das argamassas dos 

revestimentos
[1]

. Já em BAR
[4]

, os resultados mostraram que das 27 amostras de blocos 

cerâmicos apenas 3 atenderam a norma de análise dimensional, sendo constatados muitos 

defeitos sistemáticos nos blocos. No Maranhão foram estudados blocos cerâmicos e os 

resultados não atenderam à norma
[9]

.  Em Teresina foram analisadas três empresas fabricantes 

de blocos e apenas uma atendeu as normas
[10]

. Nesse sentido, a avaliação das características 

geométricas dos blocos cerâmicos contribui para a diminuição de desperdício nas obras.  

Dado que a região de Colatina-ES se destaca como pólo produtor de material cerâmico para 

uso em construção civil possuindo várias empresas, torna-se importante um estudo que avalie 

o produto final oferecido ao mercado. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizados: levantamento bibliográfico e documental; pesquisa de campo em 

treze empresas com coleta de dados e amostras; ensaios de acordo com as NBR15270-

1/2005
[7]

  e  NBR15270-3/2005
[8]

; análise dos dados obtidos e avaliação dos resultados. 

 

RESULTADOS 

Os dados coletados nas treze empresas fabricantes de cerâmica vermelha na região 

noroeste do ES são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Dados coletados nas empresas 

Empresa  Dimensões 

produzidas (cm) 

Material produzido Origem da matéria-

prima 

Produção mensal 

(n°peças) 

A  9x19x19/9x19x39 Blocos e telhas São João de Petrópolis 1.200.000 

B  9x19x19 Blocos e telhas São Zenon 700.000 

C  9x19x19/9x19x39 Blocos e telhas São Roque N.I. 

D 9x19x19/9x19x39 Blocos  São Roque e Linhares 400.000 

E 9x19x19 

9x19x39 

Blocos e telhas Maria Ortiz, Boapaba, 

Santa Joana 

600.000 

F  9x19x19/14x19x19 

9x19x29/14x19x29 

9x19x39/14x19x39 

Blocos  Baunilha 400.000 

G  9x19x19 Blocos  Gov. Lindemberg 400.000 

H  9x19x19 Blocos  Colatina e Marilandia 1.200.000 

I  9x19x19 Blocos  Colatina N.I. 

J  9x19x19/9x19x39 Blocos Gov. Lindemberg 400.000 

K  9x19x19/9x19x39 Blocos e telhas São Roque 800.000 

L  9x19x19/ 9x19x39 Blocos e telhas São Roque 250.000 

M 9x19x19/9x19x39 Blocos e telhas São Roque e Colatina 200.000 

nota: N.I.=não informado 



 

 

Em geral, a matéria-prima é conseguida na região onde se situa a fábrica e toda a produção é 

vendida no comércio local e nas regiões vizinhas.  
 

As características dimensionais foram determinadas nas amostras de blocos cerâmicos furados 

de vedação de 9cmx19cmx19cm coletados nas empresas. Para a aceitação do lote amostral é 

necessário que haja no mínimo dez corpos-de-prova atendendo a norma do total de treze 

analisados. A Figura 1 apresenta alguns detalhes do ensaio de determinação das características 

geométricas dos blocos. 
 

   
(a) Largura (b) Altura (c) Comprimento 

   
(d) Planeza (e) Esquadro (f) Septo 

Figura 1 – Detalhes dos ensaios de caracterização geométrica 
 

O resultado final da análise das características geométricas nos lotes amostrais de cada 

empresa é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Resultado da aprovação/reprovação dos lotes amostrais das empresas 



 

 

De acordo com o gráfico da Figura 2, menos de 60% das empresas analisadas tiveram 

os lotes aceitos em relação a: dimensão efetiva e média, e espessura das paredes e dos septos. 

Quanto ao esquadro dos blocos apenas 23% das empresas atenderam a norma. Em relação à 

planeza e a identificação, mais de 70% das empresas obedeceram aos requisitos.  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A pesquisa mostra que apenas uma empresa teve o lote aceito em todos os parâmetros 

da caracterização geométrica, a qual influencia na resistência mecânica e no aparecimento de 

irregularidades na alvenaria e no revestimento, o que acarreta em maior consumo de 

argamassa cimentícia, resultando em perdas e desperdícios nas obras. A pesquisa também 

contribuiu para traçar o perfil do setor cerâmico na região de Colatina-ES. 
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