
1º ENCONTRO TÉCNICO DE 
COMPONENTES

CERÂMICOS PARA ALVENARIA



Histórico da Regulamentação
Do Inmetro

Breve História da Regulamentação do Inmetro

Portaria INMETRO nº 152 de 1998:

- Aprova o Regulamento Técnico Metrológico estabelecendo critérios de
verificação dos blocos cerâmicos para alvenaria:

• Os blocos devem trazer gravados em alto ou baixo relevo, com caracteres
de no mínimo 0,5cm, em uma de suas faces externas, as dimensões
nominais e o nome ou marca que identifique o fabricante;

•



• A amostragem a ser ensaiada era determinada pelo tamanho do
lote, podendo ser de 20 unidades, 32 unidades ou 80 unidades,
sendo formados novas amostragens para lotes acima de 10.000
unidades;

• A tolerância para a média era de 0,3 cm, enquanto para o bloco
individual era de 0,8 cm.



• Portaria INMETRO nº 127 de 2005:

- Revoga a Portaria INMETRO nº 152 de 1998;

- Aprova o Regulamento Técnico Metrológico
estabelecendo critérios para verificação dos
componentes cerâmicos para alvenaria:

•



• Traz os critérios para verificação de blocos, tijolo
maciço, elemento vazado e canaletas;

• Os blocos devem trazer gravados em baixo relevo, em
uma de suas faces, as dimensões nominais, em
centímetros, na sequência largura, altura e compimento
(LxHxC) e o nome ou a marca que identifique o
fabricante;



• Os blocos estruturais devem trazer gravado “EST” após
a indicação das dimensões nominais;

• Determina as possíveis dimensões para os blocos
cerâmicos de vedação e estrutural;

• O tamanho da amostragem passa a ser de 13 unidades
para cada 100.000 unidades, sendo que o excedente
desta quantidade passará a compor nova amostragem;



• A tolerância para a média era de 0,3 cm, enquanto para
o bloco individual era de 0,5 cm;

• Introduz o critério de aceitação, sendo que 2 unidades
passam a poderem reprovar no critério individual;

• Introduz critérios de espessura mínima de septo (6 mm)
e paredes externas (7mm) dos blocos cerâmicos e
tijolos com função de vedação, também com critério de
aceitação de 2 unidades reprovadas;



Breve História da Regulamentação 
do Inmetro

• Portaria INMETRO nº 16 de 2011:

- Revoga a Portaria INMETRO nº 127 de 2005;

- Aprova o Regulamento Técnico Metrológico
estabelecendo as condições em que deverão ser
comercializados os componentes cerâmicos para
alvenaria:

•



• Traz os critérios para determinação das dimensões e
indicações quantitativas de bloco cerâmico, tijolo
cerâmico maciço, tijolo cerâmico perfurado, elemento
vazado, canaleta e componente cerâmico que não
possua forma de paralelepípedo;

• Determina que o tijolo cerâmico maciço e perfurado
devem trazer a letra “T” após a indicação das
dimensões;



• Para os componentes que não possuam forma de
paralelepípedo, as dimensões são: maior largura, altura
e comprimento;

• Para as canaletas em “J” as dimensões devem ser:
largura, maior altura e comprimento;

• Introduz as possíveis dimensões para tijolos maciços e
perfurados;



Portaria INMETRO nº 558 de 2013

- Revoga a Portaria INMETRO nº 16 de 2011;

- Aprova a Regulamentação Técnica para Componentes Cerâmicos
para Alvenaria:

• Regulamenta os blocos cerâmicos de vedação e
estruturais,incluindo bloco inteiro ou principal, meio bloco e blocos
de amarração L e T, canaletas cerâmicas J e U, tijolos cerâmicos
maciços e perfurados, elementos vazados e componentes
cerâmicos que não possuam forma de paralelepípedo;



• Exclui os elementos cerâmicos para lajes e blocos, canaletas, tijolos
e elementos vazados fabricados de materiais não cerâmicos;

• Os componentes passam a trazer gravados as seguintes
informações: Identificação do fabricante, dimensões nominais, lote
ou data de fabricação, telefone de SAC ou correio eletrônico ou
endereço do fabricante;

• As dimensões dos caracteres devem ser de, no mínimo, 5 mm de
altura;

• O critério de aceitação passa a ser de 2 blocos irregulares em
qualquer critério dimensional, seja altura, largura, comprimento,
septo ou parede;



Norma ABNT x Portaria INMETRO

• ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade 
pública.

• Normas ABNT - São documentos, de uso voluntáriode uso voluntário, 
estabelecido por consenso, que fornecem regras, 
diretrizes e características mínimas para atividades ou 
seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo 
de ordenação em um dado contexto.



Norma ABNT x Portaria INMETRO

• INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia, autarquia federal brasileira, no formato de agência
executiva, que possui competência para executar as políticas
brasileiras de AvaliaçãoAvaliação dada ConformidadeConformidade.

• Portarias INMETRO - São documentos oficiais, dede cumprimentocumprimento
obrigatórioobrigatório, estabelecido por consultas públicas, que fornecem
regras, e normas sobre a execução de serviços e a regulamentação
de produtos a fim de fornecer um grau mínimo de confiabilidade e
segurança dos mesmos.



O que é Avaliação da Conformidade?

• “Demonstração de que requisitos especificados relativos
a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo
são atendidos.” ABNT NBR ISSO/IEC 17000:2005

• “Procedimento que objetiva prover adequado grau de
confiança em um determinado produto, mediante o
atendimento de requisitos definidos em normas ou
regulamentos técnicos.” Definição do INMETRO



Qual o objetivo da Avaliação da Conformidade?

• Promover competitividade, concorrência justa e proteção 
à saúde e segurança do cidadão e ao meio ambiente.



Modelo de Avaliação da Conformidade de 
Componentes Cerâmicos para Alvenaria

• O modelo de avaliação da conformidade utilizado é a 
regulamentação técnica, escolhido entre os vários 
modelos para evitar que o custo do produto se elevasse 
demasiadamente.

• Outros Modelos de Avaliação da Conformidade: 
Certificação Compulsória, Etiquetagem, Declaração da 
Conformidade do Fornecedor etc.



Portaria INMETRO 
nº 558 de 2013



Prazos Estabelecidos
– 21 de março de 2013, Portaria INMETRO nº 132/2013:

Consulta Pública sobre a regulamentação técnica;

– 19 de novembro de 2013, Portaria INMETRO nº 558 de
2013: Torna pública a Regulamentação Técnica para
Componentes Cerâmicos para Alvenaria;

– 19 de novembro de 2014: Produtos fabricados e
importados em conformidade com a regulamentação;



– 19 de maio de 2015: Produtos comercializados
por fabricantes e importadores somente em
conformidade com a regulamentação;

– 19 de novembro de 2015: Produtos
comercializados por varejistas/atacadistas
somente em conformidade com a
regulamentação.



Objetivos

Estabelecer as condições em que devem ser
comercializados os componentes cerâmicos
para alvenaria, bem como a metodologia para a
determinação da dimensão efetiva dos mesmos,
visando à prevenção de práticas enganosas de
comércio.



Escopo de Aplicação
• Esta regulamentação se aplica aos seguintes

componentes:
- Blocos cerâmicos de vedação e estruturais, incluindo

bloco inteiro ou principal, meio bloco e blocos de
amarração L e T;

- Canaletas Cerâmicas J e U;
- Tijolos cerâmicos maciços e perfurados;
- Elementos vazados;
- Componentes cerâmicos que não possuam forma de

paralelepípedo.



Escopo de Aplicação

• Excluem-se deste regulamento:

- Elementos cerâmicos para lajes, também
conhecidos como lajes;

- Blocos, canaletas, tijolos e elementos vazados
fabricados de materiais não cerâmicos. (Ex:
componentes conhecidos comercialmente como
blocos ecológicos)



Marcações e Inscrições (Item 5)

Os componentes cerâmicos devem trazer gravados
obrigatoriamente, de forma visível, em baixo relevo ou reentrância,
em uma de suas faces externas, no mínimo as seguintes
informações:

- Identificação do Fabricante
- Dimensões Nominais
- Lote ou Data de Fabricação
- Telefone do SAC ou Correio Eletrônico ou Endereço do Fabricante



Marcações e Inscrições (Item 5)
- Os blocos cerâmicos ou tijolos cerâmicos maciços e os

tijolos cerâmicos perfurados, com função estrutural, devem
trazer gravadas as letras “EST” após as dimensões
nominais;

- Os tijolos cerâmicos perfurados com furos na horizontal
não podem ser produzidos para função estrutural;

- Os tijolos cerâmicos maciços e os tijolos cerâmicos
perfurados devem trazer gravada a letra “T” após as
dimensões nominais;



Marcações e Inscrições (Item 5)
- Para as canaletas J as dimensões devem ser largura,

maior altura e comprimento;

- Para os componentes que não possuam forma de
paralelepípedo, as dimensões devem ser maior largura,
altura e comprimento.

- As dimensões dos caracteres utilizados devem ter
altura mínima de 55mmmm.



Dimensões de Fabricação (Item 6)

• Blocos Cerâmicos de Vedação
- Devem apresentar as dimensões conforme a

Tabela 1;
- As espessuras dos septos dos blocos

cerâmicos de vedação deve ser de, no mínimo,
6mm, e a das paredes externas de, no mínimo,
7mm.



Dimensões de Fabricação (Item 6)

• Blocos Cerâmicos para Alvenaria Estrutural
- Devem apresentar as dimensões conforme a Tabela 2;
- As espessuras mínimas admitidas para os septos e

paredes dos blocos cerâmicos estruturais devem estar
conforme a Tabela 3.



Dimensões de Fabricação (Item 6)

• Tijolos Cerâmicos Maciços e Perfurados
- Devem apresentar as dimensões conforme a

Tabela 4.



Amostragem (Item 7)

• Blocos Cerâmicos Estruturais e de Vedação

• Obs: O tamanho da amostra de elementos vazados,
canaletas e componentes cerâmicos que não possuam
forma de paralelepípedo também deve estar de acordo
com a tabela 5.



Amostragem (Item 7)

Tijolos Cerâmicos Maciços e Perfurados



Tolerâncias (Item 8)
• Tijolos Cerâmicos Maciços e Perfurados

• As tolerâncias admitidas são de ± 0,3 cm para cada
dimensão (largura, altura e comprimento) dos tijolos
cerâmicos.

• Obs: Não há tolerância admitida para as médias das medições para
tijolos, bem como critérios de aceitação, sendo a que a reprovação
de uma unidade causa a reprovação de todo o lote.



Tolerâncias (Item 8)
• Elementos vazados, canaletas e componentes

cerâmicos que não possuam forma de paralelepípedo

• As tolerâncias admitidas são de ± 0,3 cm para cada
dimensão (largura, altura e comprimento).

• Obs: Não há tolerância admitida para as médias das
medições.



FISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO
TÉCNICATÉCNICA



Locais de Fiscalização

A fiscalização se dará em qualquer local
de fabricação, importação, distribuição,
transporte e comercialização dos
componentes cerâmicos para alvenaria.



Itens Fiscalizados

- - Verificação formal (informações obrigatórias)

- - Definição da amostragem pelo tamanho do lote

- - Medição das dimensões (largura, altura, comprimento,
septos e paredes) realizada com paquímetro calibrado e
com resolução de 0,02mm.



Itens Não Abrangidos Pela Portaria

- Determinação do desvio em relação ao
esquadro;

- Determinação da planeza das faces.



Resultados Obtidos em Operações 
Especiais



Irregularidades Encontradas
- Ausência de identificação do fabricante;
- Ausência de lote ou data de fabricação;
- Ausência das dimensões nominais;
- Ausência do telefone, correio eletrônico ou endereço do 

fabricante;
- Dimensões fora do limite de tolerância;
- Septos ou paredes de dimensões inferiores às mínimas 

estabelecidas em regulamento.



Penalidades Aplicadas
- Os fornecedores onde foram detectadas irregularidades 

foram notificados para providenciar a destruição do lote 
reprovado;

- Foi aberto auto de infração para os fornecedores e 
dado o prazo de 10 dias para apresentarem defesa, 
garantindo o direito à ampla defesa e contraditório.

- Foram aplicadas multas que variaram entre 
R$28.000,00 e R$75.000,00



REALIZAÇÃO

APOIO


