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A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE
PRODUTOS DE CERÂMICA VERMELHA

PARA ALVENARIA

Os produtos cerâmicos são de grande importância para o setor da construção 
civil. Por esse motivo, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia – Inmetro – decidiu avaliar a conformidade desses produtos, por meio 
da regulamentação técnica e da certificação voluntária. A avaliação da confor-
midade estabelece critérios de comercialização e determinação das dimensões 
efetivas de cada produto. Com esse procedimento, o Inmetro espera estimular 
a justa concorrência e a prevenção de práticas enganosas de mercado, além de 
beneficiar o consumidor.

A regulamentação técnica tem caráter compulsório, ou seja, é de cumprimen-
to obrigatório por toda a cadeia de fornecedores, após cumprimento do prazo 
para adequação da fabricação e da comercialização. Os produtos regulamenta-
dos compulsoriamente são sujeitos à fiscalização em fábricas, estabelecimentos 
comerciais, distribuidores e importadores em todo o território nacional. 

A fiscalização ocorre por meio dos órgãos delegados do Inmetro, em todas as uni-
dades da federação, e observando os requisitos e prazos dispostos nas portarias. 
Cabe ao Inmetro e aos seus órgãos delegados, exercer o poder de polícia adminis-
trativa, processando e julgando as infrações e aplicando as penalidades cabíveis, 
que podem ser advertência, multa, interdição ou apreensão de produtos.

Já a certificação voluntária é uma atestação formal de que um objeto cumpre 
requisitos determinados, nesse caso, o fabricante opta por certificar ou não os 
seus produtos. O Inmetro não certifica diretamente, mas os organismos de ava-
liação da conformidade por ele acreditados. As empresas interessadas em certi-
ficar seus produtos devem solicitar a certificação diretamente a um organismo 
de certificação de produto (OCP) acreditado pelo Inmetro. De acordo com o 
modelo de certificação escolhido, pode haver análise de documentos, auditoria 
inicial, ensaios de produtos  em laboratórios igualmente acreditados e emissão 
do certificado de conformidade. Após a atestação do cumprimento de todos os 
requisitos definidos no regulamento, o Inmetro concede a autorização para uso 
do selo de identificação da conformidade, ficando seus fornecedores sujeitos à 
verificação da conformidade.
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Regulamentação Técnica

Telhas Cerâmicas
Portaria Inmetro N.º 5 de 08 de janeiro de 2013.

Objetivo
Estabelecer as condições para comercialização das Telhas 
Cerâmicas, bem como a metodologia para a determinação 
da dimensão efetiva das mesmas, com base nos requisitos da 
norma ABNT NBR 15310.

Escopo
Telhas cerâmicas para a execução de telhados de edificações. 
(Excluem-se do regulamento as peças de arremate e acaba-
mento nos telhados). 

Requisitos
Marcações

A telha deve apresentar informações mínimas: 
• Nome e/ou marca e/ou CNPJ do fabricante; 
• Dimensões nominais da maior largura, maior comprimento e posição do pino, pé de apoio ou furo de 

amarração em cm; 
• Rendimento médio (telhas por metro quadrado); 
• Galga mínima em cm. 

Essas informações deverão ser gravadas em relevo ou reentrância, com caracteres de, no mínimo, 5 mm de altura 
para indicações em alto ou baixo relevo e 3 mm para indicações impressas.

BANCO DE IMAGEM ANICER
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Exemplo de marcação

Identificação do Fabricante

Dimensões
Altura mínima do pino

Hp (mm)

Telha prensada

7 3

Telha extrudada

Tolerâncias para largura, comprimento, posição do 
pino ou furo e rendimento médio.

Prazos
Fabricação / importação: a partir de 10/01/2014 só poderão ser fabricadas ou importadas telhas em 
conformidade com o regulamento.

Comercialização pelo fabricante/importador: a partir de 10/04/2014 só poderão ser comercializadas por fabri-
cantes e importadores, telhas em conformidade com o regulamento.

Comercialização pelo varejo: a partir de 10/07/2014 só poderão ser comercializadas, por lojistas, telhas em 
conformidade com o regulamento.

Dimensões Tolerância

L, C , Lp

Rm + 4%
-

-

+ 2% das dimensões nominais
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Componentes Cerâmicos para Alvenaria
Portaria Inmetro N.º 558 de 19 de novembro 2013

Objetivo
Estabelecer as condições para comercialização dos Componentes Cerâmicos para Alvenaria, bem como a metodo-
logia para a determinação da dimensão efetiva dos mesmos, com base nos requisitos da norma ABNT NBR 15270, 
ABNT NBR 7170, ABNT NBR 8041 e ABNT NBR 15873.

Escopo
• 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.

(Excluem-se as lajes, e também blocos, canaletas, tijolos e elementos vazados fabricados de materiais não cerâmicos).

BANCO DE IMAGEM ANICER

Requisitos
Marcações

Os componentes cerâmicos devem apresentar informações mínimas: 
• Identificação do fabricante (CNPJ e nome fantasia ou razão social);
• Dimensões nominais da largura, altura e comprimento em cm;
• Lote ou data de fabricação;
• Telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente ou correio eletrônico ou endereço do fornecedor;
• Blocos, tijolos maciços e tijolos perfurados, com função estrutural, devem trazer gravadas as letras “EST” 

após as dimensões nominais;
• Tijolos maciços e tijolos perfurados devem trazer gravada a letra “T” após as dimensões nominais.

Essas informações devem possuir caracteres de, no mínimo, 5 mm de altura.
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Exemplo de marcação

L

C

H septos

paredes

L

H

C

Espessura mínima dos septos e paredes

= 6mm
= 7mm

= 7mm
= 8mm

Os componentes cerâmicos devem apresentar as dimensões de fabricação conforme as tabelas que definem as dimen-
sões nominais dos blocos de vedação, blocos estruturais e tijolos maciços e perfurados, além das espessuras mínimas 
dos septos e paredes dos blocos e tolerâncias admitidas para as dimensões efetivas de blocos. Todas as medidas se-
guem os parâmetros de coordenação modular.

BLOCOS CERÂMICOS
Dimensões nominais

BANCO DE IMAGEM ANICER
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Medida modular
I x h x c

M= 10cm

1M x 1M x 2M

1M x 1M x 5/2M

1M x 3/2M x 2M

1M x 3/2M x 5/2M

1M x 3/2M x 3M

1M x 2M x 2M

1M x 2M x 5/2M

9

11,5

9
19 9

11,5

9

11,5

14

9

11,5

14

19

11,5

11,5

9

11,5

14

19

9

11,5

14

19

9

11,5

14

19

11,5

14

19

24

19

24

29

19

24

29

39

24

24

19

24

29

39

19

24

29

39

19

24

29

39

24

29

39

14

19

11,5

14

19

19

19

24

14

19

24

1M x 2M x 3M

1M x 2M x 4M

5/4M x 5/4M x 5/2M

5/4M x 3/2M x 5/2M

5/4M x 2M x 2M

5/4M x 2M x 5/2M

5/4M x 2M x 3M

5/4M x 2M x 4M

3/2M x 2M x 2M

3/2M x 2M x 5/2M

3/2M x 2M x 3M

3/2M x 2M x 4M

2M x 2M x 2M

2M x 2M x 5/2M

2M x 2M x 3M

2M x 2M x 4M

5/2M x 5/2M x 5/2M

5/2M x 5/2M x 3M

5/2M x 5/2M x 4M

Largura (cm) Altura (cm)
Comprimento (cm)

Bloco inteiro Meio Bloco

Espessuras mínimas dos septos e paredes de blocos 
cerâmicos de vedação

Espessura mínima (mm)

Paredes ExternasSeptos

6 7
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BLOCOS CERÂMICOS ESTRUTURAIS
Dimensões nominais

Medida Modular
I x h x c

M = 10cm
Largura (cm)

5/4M x 5/4M x 5/2M

5/4M x 2M x 5/2M

5/4M x 2M x 3M

5/4M x 2M x 4M

3/2M x 2M x 3M

3/2M x 2M x 4M

2M x 2M x 3M

11,5

11,5 24

24

29

39

29

39

29

39

11,5 ---

---

26,5

36,5

36,5

41,5

51,5

44

54

49

59

31,5

---

34

34

---

11,5

14

19

14

19

14

19

19

19

19

14

19
2M x 2M x 4M

Altura (cm)
Comprimento (cm)

Bloco inteiro Meio Bloco Amarração L Amarração T

Espessuras mínimas dos septos e paredes de blocos 
cerâmicos estruturais

Blocos cerâmicos de paredes vazadas

Septos

7

8

8

8

20

8

Paredes externas

Blocos cerâmicos de paredes macilças

Blocos cerâmicos perfurados

Comprimento (cm)
Meio Bloco

BANCO DE IMAGEM ANICER
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TIJOLOS MACIÇOS E PERFURADOS
Dimensões nominais

Medida modular
I x h x c

M= 10cm

1M x 5/8M x 2M

1M x 5/8M x 5/2M

1M x 2/3M x 2M

1M x 2/3M x 5/2M

1M x 3/4M x 2M

1M x 3/4M x 5/2M

1M x 1M x 2M

9

11,5

5,3
19 9

11,5

9

11,5

9

11,5

9

11,5

11,5

9

11,5

9

11,5

14

24

19

24

19

24

19

24

24

19

24

19

24

29

5,7

6,5

5,3

5,7

6,5

1M x 1M x 5/2M

5/4M x 5/8M x 2M

5/4M x 5/8M x 5/2M

5/4M x 2/3M x 5/2M

5/4M x 3/4M x 2M

5/4M x 3/4M x 5/2M

5/4M x 1M x 2M

9

11,5

14

9

11,5

14

9

11,5

14

11,5

14

19

24

29

19

24

29

19

24

29

24

29

5,3

5,7

6,5
14

3/2M x 5/8M x 2M

3/2M x 5/8Mx 5/2M

3/2M x 5/8M x 3M

3/2M x 2/3M x 2M

3/2M x 2/3M x 5/2M

3/2M x 2/3M x 3M

3/2M x 3/4M x 2M

3/2M x 3/4M x 5/2M

3/2M x 3/4M x 3M

3/2M x 1M x 5/2M

3/2M x 1M x 3M

Largura (cm) Altura (cm)
Comprimento (cm)

Bloco inteiro Meio Bloco

9

5/4M x 2/3M x 2M

5/4M x 1M x 5/2M

5/4M x 5/4M x 2M

5/4M x 5/4M x 5/2M

5/4M x 5/4M x 3M

9

11,5

19

24

29

24

29

9

11,5

14

11,5

14

3/2M x 5/4M x 5/2M

3/2M x 5/4M x 3M

9

11,5
24

29

11,5

14

BLOCOS CERÂMICOS
Tolerâncias admitidas para as dimensões efetivas

Dimensões

Largura + 0,3-
+ 0,3-
+ 0,3-

+ 0,5-
+ 0,5-
+ 0,5-

Altura

Comprimento

Tolerância para média (cm) Tolerância individual (cm)
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Prazos
Fabricação / importação: a partir de 22/11/2014 só poderão ser fabricadas ou importadas telhas em confor-
midade com o regulamento.

Comercialização pelo fabricante/importador: a partir de 22/05/2015 só poderão ser comercializadas por 
fabricantes e importadores, componentes  cerâmicos em conformidade com o regulamento.

Comercialização pelo varejo: a partir de 22/11/2015 só poderão ser comercializadas, por lojistas, compo-
nentes cerâmicos em conformidade com o regulamento.
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Objetivo
Estabelecer os critérios específicos para Telhas Cerâmicas, com foco na segu-
rança, atendendo aos requisitos da norma ABNT NBR 15310.

Ensaios de produtos
O organismo de certificação coletará amostras de telhas e submeterá para verificações ou ensaios de: 
• Identificação
• Características Visuais 
• Sonoridade
• Determinação das características dimensionais: (Largura, Comprimento, Posição do Pino ou Furo de Amarração, 

Altura do Pino, Rendimento Médio, Galga Mínima)  
• Planaridade
• Retilineidade 
• Verificação da Impermeabilidade  
• Determinação da carga de ruptura à flexão simples  
• Determinação da massa seca  
• Determinação da absorção de água

Prazos
Sendo um processo de certificação voluntária, o Inmetro não estabelece prazos 
de adequação, pois a decisão pela certificação é facultativa ao fabricante. Dessa 
forma, a vigência da portaria é imediata a partir da data de sua publicação.

Selo de conformidade
O Selo de Identificação da Conformidade deve ser gravado ou aposto nas telhas 
cerâmicas e impresso na embalagem dos mesmos, quando houver.

Certificação Voluntária

Telhas cerâmicas
Portaria Inmetro nº 658 de 17 de dezembro de 2012.
Anexo C – Telhas Cerâmicas

Escopo
Telhas cerâmicas para a execução de telhados de edificações. A certificação 
será realizada por modelo de telha, ou seja, que apresentem mesmo formato, 
mesmo tipo de sobreposição e mesma propriedade construtiva.
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Escopo
Tijolos: tijolos maciços cerâmicos para alvenaria. A certificação será realizada por modelo de tijolo maciço, que pos-
sua as mesmas dimensões e mesma resistência mínima à compressão.

Blocos: blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação. A certificação será realizada por modelo de blocos 
estrutural ou de vedação, que apresentam a mesma função, mesmas propriedades construtivas e mesmas dimensões.

Componentes Cerâmicos para Alvenaria
Portaria Inmetro nº 658 de 17 de dezembro de 2012
Anexo A – Tijolos maciços cerâmicos
Anexo B – Blocos cerâmicos para alvenaria 
estrutural e de vedação



14

Prazos
Sendo um processo de certificação voluntária, o Inmetro não estabelece prazos de 
adequação, pois a decisão pela certificação é facultativa ao fabricante. Dessa forma, 
a vigência da portaria é imediata a partir da data de sua publicação.

Selo de conformidade
O Selo de Identificação da Conformidade deve ser gravado ou nos tijolos/
blocos cerâmicos e impresso na embalagem dos mesmos, quando houver.

Ensaios de produtos
O organismo de certificação coletará amostras de tijolos e blocos e submeterá para verificações ou ensaios de:

Tijolos

• Identificação  
• Características Visuais  
• Características Geométricas: formas e dimensões nominais  
• Características Mecânicas: resistência à compressão Blocos

Blocos

• Identificação
• Características Visuais  
• Características Geométricas: medidas das faces, espessura dos septos e paredes externas
• Características Geométricas: desvio em relação ao esquadro, planeza das faces
• Características Físicas: índice de absorção d’água (AA)
• Características Mecânicas: resistência à compressão.

Objetivo
Estabelecer os critérios específicos para tijolos maciços e blocos cerâmicos 
para alvenaria com foco na segurança, atendendo aos requisitos das normas 
ABNT NBR 7170, 6460, 15270-1, 15270-2 e 15270-3.
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Reclamações, Denúncias, Sugestões, Críticas e Elogios

0800 285 1818
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