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Introdução: Na construção civil, paredes são utilizadas como vedação vertical,
fechamento da edificação e compartimentação dos ambientes internos. Existem no
mercado vários tipos de vedações, porém os blocos cerâmicos são a de maior
recorrência na maioria das edificações executadas pelo processo construtivo
convencional, paredes de alvenaria. 
É necessário então o conhecimento aprofundado das características dos blocos
cerâmicos, pois o não cumprimento das exigências normativas geram problemas
construtivos no canteiro de obra. Sendo assim, este estudo apresenta uma análise física
e mecânica dos blocos cerâmicos para vedação distribuídos na Região Metropolitana
do Vale do Aço, seguindo critérios normativos da ABNT.
 Objetivo: O objetivo do trabalho é analisar a qualidade dos blocos cerâmicos
utilizados na RMVA, por meio da caracterização de suas propriedades físicas e
mecânicas. Na sequência foi verificado se os valores obtidos apresentam conformidade
com o estabelecido pelos documentos normativos em vigência, para a aplicação como
paredes de vedação. Metodologia: Para o estudo da qualidade dos blocos buscou-se 4
fornecedores onde foram coletadas 15 amostras aleatórias de blocos cerâmicos com 8
furos, devido os mesmos serem os mais comercializados na região de estudo. As
amostras foram levadas ao laboratório para realização dos ensaios de:  Determinação
das características geométricas, determinação da massa seca e do índice de absorção
d’água, determinação do índice de absorção d’água inicial, determinação da resistência
a compressão. Tais ensaios trazem informações relevantes para a escolha satisfatória
do bloco a ser utilizado na obra. Os procedimentos seguiram as orientações da NBR
15270(2017). Resultados: Na análise dos resultados foi observado quanto ao
atendimento ás prescrições normativas:
- Características geométricas: apenas os blocos do fornecedor A4 atenderam,
apresentando conformidade nas dimensões, com variações menores que 3 mm para
desvio em relação ao esquadro e planeza das faces e variações menores que 7 mm para
espessura da parede externa do bloco;
- Índice de absorção de água: os blocos dos fornecedores A1, A2 e A4 atenderam.
Estes blocos absorveram de 8% a 20%, faixa estabelecida pela norma;
- Resistência à compressão: Apenas A4 atendeu, com valor aproximadamente de 8
MPa.
Vale destacar que apenas os blocos cerâmicos de um dos fornecedores, A4, atenderam
os valores de propriedades físicas e mecânicas estabelecidos pela NBR 15270 (2017).
 Conclusão: A análise de conformidade dos blocos cerâmicos fornece informações que
orientarão fornecedores e programas setoriais de qualidade, buscando aumentar a
qualidade das edificações. Dos blocos cerâmicos utilizados na região Metropolitana do
Vale do aço, objetos deste estudo, apenas um fornecedor, A4, apresentou qualidade em
conformidade com o documento normativo.
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