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O mais importante na vida não é a situação em que 
estamos, mas a direção para a qual nos movemos. 

Oliver Wendell Holmes 



RESUMO 

ROSA, R. P . Consumo Energético Para Produção de Blocos de Concreto: estudo 
comparativo com blocos cerâmicos através da avaliação do ciclo de vida. 2010. 59 f. Trabalho 
de Diplomação (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

A fabricação de materiais para construção civil gera alterações ambientais significativas, 

associadas ao grande consumo de matérias-primas e energia. O consumo energético, 

decorrente da extração e transporte de insumos e do seu processo de industrialização, deve ser 

um dos aspectos observados para escolha de materiais que permitam a construção de 

edificações com menor impacto ambiental. Os blocos de concreto para alvenaria apresentam-

se como uma alternativa aos blocos cerâmicos, contudo, ainda carecem de pesquisas que 

avaliem seu desempenho em alguns aspectos. Este trabalho analisa o consumo energético para 

produção de blocos de concreto através do método de Avaliação do Ciclo de Vida e compara 

seus resultados com os existentes sobre blocos cerâmicos. Pela metodologia adotada é 

possível quantificar as entradas energéticas do processo de produção abrangendo a extração 

dos agregados graúdo e miúdo, a conformação e cura dos blocos de concreto e o transporte 

nas diversas fases envolvidas. A escassez de informações formais demandou pesquisa junto 

aos diretamente envolvidos no processo como areais, britadores, transportadoras e produtores 

de blocos de concreto da Região Metropolitana de Porto Alegre. Os dados analisados 

demonstram que, quando comparados aos blocos cerâmicos, os blocos de concreto 

apresentam menor consumo energético para produção. Deste modo, os blocos de concreto 

podem representar uma boa alternativa para projetos que buscam redução de impactos 

ambientais gerados. 
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__________________________________________________________________________________________ 
Consumo energético para produção de blocos de concreto: estudo comparativo com blocos cerâmicos através da 

avaliação do ciclo de vida. 

1 INTRODUÇÃO  

Nenhum setor da economia tem a escala de produção da indústria de materiais de construção. 

Ainda que os materiais de construção ao longo de seu ciclo de vida tenham menor impacto 

ambiental por unidade de massa que o das outras indústrias, a enorme quantidade faz com que 

o impacto ambiental total do setor seja importante (JOHN, 2007, p. 97). Segundo a ANAB 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARQUITETURA BIOECOLÓGICA, [2009]), a 

construção civil no Brasil é responsável pelo consumo de 40% dos recursos naturais e da 

energia produzida, 34% do consumo de água, 55% do consumo de madeira não certificada, 

67% da massa total de resíduos sólidos urbanos e 50% do volume total de resíduos.  

Frente a legislação cada vez mais exigente em relação ao desenvolvimento de políticas que 

visam adotar a proteção ao meio ambiente, é frequente a propaganda de empreendimentos 

imobiliários declarados sustentáveis. Contudo, as ações para sustentabilidade devem 

demonstrar atenção com todas as fases envolvidas na vida útil das edificações, abrangendo 

projeto, produção de materiais, recursos envolvidos no uso e manutenção e os impactos 

gerados ao final da vida útil.  

A ISO 14000 é uma família de normas elaboradas com enfoque na gestão ambiental. Algumas 

normas desta família tratam da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), um procedimento 

sistemático com a finalidade de avaliar aspectos ambientais e mensurar os impactos potenciais 

de um produto ou material do berço ao túmulo, ou seja, desde a aquisição da matéria-prima 

até sua disposição final.  

Através do procedimento de ACV , este trabalho analisou o consumo energético para 

fabricação de blocos de concreto para alvenaria produzidos na Região Metropolitana de Porto 

Alegre. De posse destes dados foi possível a comparação entre o consumo energético de 

blocos de concreto e de blocos cerâmicos, já abrangido por bibliografia. 

Neste capítulo 1, uma pequena introdução ao assunto foi feita. No capítulo 2, o método de 

pesquisa é apresentado abordando a questão de pesquisa, os objetivos do trabalho, suas 
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premissas, delimitações e limitações, assim como o delineamento da pesquisa. O capítulo 3 

disserta sobre a construção civil e os impactos ambientais por ela gerados.  

O capítulo 4 traz uma breve descrição sobre a Análise do Ciclo de Vida, conforme a NBR 

ISO 14040 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001a). No capítulo 

5 são abordados o processo produtivo de blocos de concreto, os insumos necessários para 

produção e especificações técnicas. Para subsidiar dados para comparação aos blocos de 

concreto, uma pequena dissertação sobre blocos cerâmicos é feita no capítulo 6.  

O capítulo 7 apresenta a estimativa da energia incorporada em cada etapa da fabricação de 

blocos de concreto e a descrição dos cálculos. A comparação entre os blocos de concreto e 

cerâmicos é realizada no capítulo 8 e, no capítulo 9, são feitas as considerações finais sobre o 

assunto. 
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avaliação do ciclo de vida. 

2 MÉTODO DE PESQUISA  

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

A questão de pesquisa deste trabalho é: comparando aos blocos cerâmicos, qual o consumo 

energético para produção de blocos de concreto utilizados como elementos de vedação de 

paredes em Porto Alegre? 

2.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

2.2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é a comparação entre o gasto energético para produção de 

blocos de concreto e blocos cerâmicos empregados em vedação de paredes em Porto Alegre. 

2.2.2 Objetivos secundários 

O objetivo secundário deste trabalho é a determinação do gasto energético na produção dos 

blocos de concreto para vedação de paredes. 

2.3 PREMISSAS 

Há a necessidade, frente aos problemas ambientais, de verificação dos impactos dos materiais 

utilizados comumente nas obras de edificação. 
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2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se aos materiais produzidos, com selo de qualidade da ABCP, na Região 

Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

2.5 LIMITAÇÕES 

São limitações deste trabalho: 

a) o gasto energético para produção de blocos cerâmicos será obtido na 
bibliografia existente sobre o assunto; 

b) as informações referentes ao gasto energético para produção de blocos 
cerâmicos não especificam tipo de bloco e resistência característica à 
compressão; 

c) os blocos de concreto analisados serão os especificados pelas empresas 
produtoras como sendo os fornecidos para elementos de vedação de paredes, 
podendo ser os de classe D, especificados pela NBR 6136, ou superior. 

2.6 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O delineamento do trabalho abrangeu as seguintes etapas: 

a) pesquisa bibliográfica: realizada na bibliografia nacional e internacional 
disponível, com a finalidade de caracterizar os blocos de concreto e blocos 
cerâmicos utilizados para vedação de paredes e os impactos ambientais 
derivados de sua produção; 

b) pesquisa junto a fabricantes de blocos de concreto, na Região Metropolitana de 
Porto Alegre com selo de qualidade da ABCP, para identificação dos aspectos 
envolvidos na produção; 

c) pesquisa junto a areais e britadores para determinar o consumo energético 
decorrente da extração dos agregados para blocos de concreto; 

d) tabulação dos dados decorrentes do levantamento do ciclo de produção de 
blocos de concreto; 

e) aplicação do método de Avaliação de Ciclo de Vida conforme indicações 
normativas; 

f) estudo comparativo entre blocos de concreto e blocos cerâmicos para vedação 
de paredes; 

g) análise final e conclusões. 

Estas etapas estão apresentadas na figura 1. 
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avaliação do ciclo de vida. 
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Figura 1: representação esquemática do delineamento da pesquisa 
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3 CONSTRUÇÃO CIVIL E IMPACTOS AMBIENTAIS 

Segundo John ([200-?]), “A cadeia produtiva da construção civil, apresenta importantes 

impactos ambientais em todas as etapas e qualquer sociedade seriamente preocupada com esta 

questão deve colocar o aperfeiçoamento da construção civil com prioridade.”. Já Oliveira 

(2007, p. 30) destaca a abordagem adotada pelo CIB1 que demonstra a necessidade de atenção 

com todas as fases envolvidas na vida útil das edificações, abrangendo projeto, produção de 

materiais, recursos envolvidos no uso e manutenção e os impactos gerados ao final da vida 

útil.  

A indústria da construção civil, segundo Oliveira (2007, p. 29), deve buscar um ciclo 

produtivo de forma a minimizar a saída de resíduos e a entrada de matéria-prima não-

renovável. Este ciclo aproximaria a construção civil do conceito de desenvolvimento 

sustentável. A Associação Nacional de Arquitetura Bioecológica ([2009]) afirma que 

construir de maneira sustentável impõe a todos os envolvidos – projetista, construtor, usuários 

– um forte empenho ético e adequado profissionalismo. 

A produção de materiais de construção causa perturbações que alteram as características 

naturais do meio ambiente. Riscos à saúde, segurança, bem estar da população e alteração nas 

atividades sócio-econômicas são reflexos destas perturbações (GRIGOLETTI, 2001, p. 33). 

Deste modo, John (2007, p. 95), salienta que cabe ao técnico responsável selecionar, para 

cada situação, o material que permita cumprir a função requerida com o mínimo impacto 

ambiental.  

Ainda, em relação à produção de materiais, Mascaró (1988 apud MANFREDINI, 2003, p. 55) 

cita que 96,41% do consumo de energia necessária para a produção de uma edificação estão 

concentrados na fase de produção de materiais (quadro 1), de modo que, para se  diminuir 

consumos energéticos, deve-se atentar para esta fase. 

 

 

                                                         
1 International Council for Building Research Studies and Documentation 
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Etapas do processo produtivo Consumo de energia 
(10⁹kcal/m²) 

Percentagem 
(%) 

Fabricação de materiais 698 96,41 

Transporte de materiais até a obra 10 1,38 

Elevação e colocação de materiais 9 1,24 

Escavações e terraplenagem 7 0,57 

Total 724 100 

Quadro 1: consumo de energia nas etapas do processo produtivo de uma edificação 
(adaptado de MANFREDINI, 2003, p. 56) 

A extração de recursos a serem utilizados como fontes energéticas implica em mudanças nos 

padrões de uso do solo, recursos hídricos, alteração da cobertura vegetal e na composição 

atmosférica (JANNUZZI, 2001a apud MANFREDINI, 2003, p. 55). 

Conforme o Balanço Energético Nacional (BRASIL, 2009), para o ano base de 2008, o setor 

da cerâmica foi responsável por um consumo de 4.157 x10³ tep2, equivalente a 1,8% do 

consumo energético nacional, enquanto o setor de cimento consumiu 3.742 x10³ tep, ou, 

1,7%.  

Outra fonte de impactos ambientais é a extração de agregados, que gera alteração da 

paisagem, supressão da vegetação, alteração na calha dos cursos de água, instabilidade das 

margens e taludes, turbidez da água e lançamento de efluentes (OLIVEIRA, 2007, p. 61).  

Quanto à emissão gasosas, John (2007, p. 108) estima que a produção de cimento Portland no 

Brasil seja responsável por mais de 10% do total das emissões de CO2, e assim como o 

processo de calcinação, contribui para o aquecimento global e ocorrência de chuvas ácidas e 

emissão de dioxinas.  

Conforme John (2007, p. 106), além dos impactos elencados acima, deve-se observar durante 

as etapas de produção e transporte dos materiais de construção, o consumo de combustíveis 

fósseis e sua contribuição para mudanças climáticas. 

Dentro de um contexto de legislação cada vez mais exigente, do desenvolvimento de políticas 

econômicas e outras medidas visando adotar a proteção ao meio ambiente, organizações de 
                                                         
2 tonelada equivalente de petróleo 
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todos os tipos estão cada vez mais preocupadas com o atendimento e demonstração de um 

desempenho ambiental correto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2004, p. v). 

A exemplo disto, a Resolução n. 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA (BRASIL, 2002) 

tornou obrigatória em todos os municípios do País a implantação de Planos Integrados de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e determinou, também, aos geradores, 

adoção de medidas que minimizem a quantidade gerada, sua reutilização ou reciclagem. 

Também a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a partir de 2001, começa a publicar a 

série de normas ISO 14000 elaboradas com enfoque na gestão ambiental, e em 2004, normas 

que versam sobre resíduos sólidos da construção civil e sua correta disposição e reciclagem. 

São exemplos destas normas: 

a) NBR 15112/2004 – Resíduos da Construção Civil e Resíduos V olumosos – 
Áreas de Transbordo e Triagem: diretrizes para projeto, implantação e 
operação; 

b) NBR 15113/2004 – Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Inertes – 
Aterros: diretrizes para projeto, implantação e operação; 

c) NBR 15114/2004 – Resíduos Sólidos da Construção Civil – Áreas de 
Reciclagem: diretrizes para projeto, implantação e operação; 

d) NBR 15115/2004 – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil – Execução de Camadas de Pavimentação: procedimentos; 

e) NBR 15116/2004 – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 
estrutural. 

f) NBR ISO 14040/2001 – Gestão Ambiental – Análise do Ciclo de Vida – 
Princípios e estrutura; 

g) NBR ISO 14041/2004 – Gestão Ambiental – Análise do Ciclo de Vida – 
Análise do Inventário do Ciclo de Vida; 

h) NBR ISO 14042/2004 – Gestão Ambiental – Análise do Ciclo de Vida – 
Avaliação do Impacto Ambiental. 



21 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Consumo energético para produção de blocos de concreto: estudo comparativo com blocos cerâmicos através da 

avaliação do ciclo de vida. 

4 A V ALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

Conforme a NBR ISO 14040 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2001, p. 2), “A ACV estuda os aspectos ambientais e os impactos potenciais ao longo da vida 

de um produto (isto é, do berço ao túmulo), desde a aquisição da matéria-prima, passando 

por produção, uso e disposição.”. 

A mesma Norma informa que a avaliação do ciclo de vida deve incluir a definição de objetivo 

e escopo, análise de inventário, avaliação de impactos e interpretação de resultados conforme 

figura 2. Estas etapas da estrutura serão detalhadas nos próximos itens. 

 
Figura 2: fases de uma avaliação do ciclo de vida                                        

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 5) 
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4.1 DEFINIÇÃO DE OBJETIVO E ESCOPO 

O objetivo de um estudo da ACV deve declarar a aplicação pretendida, as razões para 

conduzir o estudo e o público-alvo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2001, p. 5). Conforme Oliveira (2007, p. 33), “A definição de escopo refere-se à 

delimitação das fronteiras do estudo, tipos de impactos que serão analisados e unidade 

funcional utilizada.”. 

É necessário definir sistema de produto como o conjunto de unidades de processo, 

conectadas material e energeticamente, que realiza uma ou mais funções definidas e unidade 

funcional como uma medida do desempenho das saídas funcionais do sistema de produto. O 

propósito principal de uma unidade funcional é fornecer uma referência para a qual as 

entradas e saídas estão relacionadas. As fronteiras do sistema determinam quais as partes do 

processo, ou produto, serão analisadas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2001, p. 6). 

4.2 ANÁLISE DO INVENTÁRIO 

A NBR ISO 14040 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 7) 

salienta que a “Análise do inventário envolve a coleta de dados e procedimentos de cálculo 

para quantificar as entradas e saídas pertinentes de um sistema de produto.”. A Norma 

também especifica que estes dados constituem a entrada para a avaliação do impacto do ciclo 

de vida. 

A condução da análise do inventário, segundo Oliveira (2007, p. 34), é um processo iterativo, 

pois, à medida que dados são coletados e conhecimento é acrescido ao sistema, podem ser 

encontradas novas limitações ou requisitos que exijam mudança nos procedimentos de coleta. 

Para esta etapa Grigoletti (2001, p. 29) sugere a representação do sistema em estudo na forma 

de um fluxograma para que as entradas e saídas do sistema, bem como seus limites, fiquem 

bem explicitadas. 
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4.3 AV ALIAÇÃO DO IMPACTO DO CICLO DE VIDA 

A fase de avaliação do impacto da ACV , segundo a NBR 14040 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 7), é dirigida à avaliação da significância 

de impactos ambientais potenciais utilizando-se dos resultados da análise de inventário. 

Oliveira (2007, p. 35) subdivide esta etapa em: 

a) seleção e definição das categorias de impactos: podem ser as categorias 
tradicionais ou definidas de acordo com o estudo proposto; 

b) classificação: os diferentes tipos de cargas ambientais são agrupados de acordo 
com os impactos a que estão associadas; 

c) caracterização: conversão dos resultados do inventário em indicadores. 

 

A avaliação do impacto pode incluir o processo iterativo de análise crítica do objetivo e do 

escopo do estudo da ACV , para determinar quando os objetivos do estudo foram alcançados 

ou modificar, se a avaliação indicar que eles não podem ser alcançados (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 7). 

4.4 INTERPRETAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

Conforme a NBR ISO 14040 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2001, p. 7), a fase da interpretação da ACV é aquela na qual as constatações da análise do 

inventário e da avaliação de impacto, ou somente os resultados da análise de inventário, se 

este for o caso, são combinados. A coerente combinação destas etapas possibilitará alcançar 

conclusões e elaborar recomendações. Oliveira (2007, p. 36) observa que, caso as exigências 

iniciais não tenham sido atingidas, as etapas de análise do inventário e avaliação dos 

resultados devem ser aprimoradas. 
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5 BLOCOS DE CONCRETO 

Segundo Prudêncio Junior et al. (2002, p. 9), os blocos de concreto para alvenaria foram 

criados e patenteados em 1850 por Gibbs, na Inglaterra, porém somente em 1950 surge a 

alvenaria estrutural concebida a partir de teorias de cálculo. Segundo a ASSOCIAÇÃO 

BRSILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (2010), estima-se que 15 fábricas de blocos de 

concreto atuem no Rio Grande do Sul, atingindo uma produção de 1,4 milhão/mês de blocos 

para alvenaria. 

Lordsleem Junior et al. (2008, p. 3) explicam que, conforme a NBR 6136/2006, os blocos de 

concreto podem ser classificados, quanto ao uso, em: 

a) classe A: com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima ou 
abaixo do nível do solo; 

b) classe B: com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do 
nível do solo; 

c) classe C: com função estrutural para uso em elemento de alvenaria acima do 
nível do solo; 

d) classe D: sem função estrutural para uso de elemento acima do nível do solo. 

 

O quadro 2 apresenta as dimensões das espessuras para os blocos de classe D, foco deste 

trabalho. Lordsleem Junior et al. (2008, p. 5) citam que blocos de concreto para vedação de 

alvenarias devem apresentar como características: 

a) limite de retração por secagem ≤ 0,065%; 

b) limite de absorção ≤ 10,0% para agregado normal e ≤ 13,0% (média) para 
agregado leve; 

c) resistência característica à compressão ≥2,0 MPa. 
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Classe Designação 

Paredes  

longitudinais 1) 

 mm 

Paredes transversais 

Paredes 1) 

mm 

Espessura equivalente 2) 

 mm/m 

D 

M-7,5 15 15 113 

M-10 15 15 113 

M-12,5 15 15 113 

M-15 15 15 113 

M-20 15 15 113 

1) Média das medidas das paredes tomadas no ponto mais estreito 

2) Soma das espessuras de todas as paredes transversais aos blocos (em milímetros), 
dividido pelo comprimento nominal do bloco (em metro) 

Quadro 2: espessuras das paredes dos blocos da classe D                              
(adaptado de LORDSLEEM JUNIOR et al., 2008, p. 4) 

5.1 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

O processo de fabricação de blocos de concreto inicia-se com a dosagem e proporcionamento 

dos agregados, aglomerante e aditivos. Ao agregado miúdo, que possui características 

similares aos empregados em concretos convencionais, é adicionada uma pequena proporção 

de agregado graúdo com dimensão máxima de 9,5mm (brita 0). O cimento Portland de alta 

resistência inicial (CPV–ARI) é o mais utilizado em virtude da elevada resistência inicial que 

proporciona, acelerando as etapas de desforma e paletização do material (PRUDÊNCIO 

JUNIOR et al., 2002, p. 31). Segundo Mehta & Monteiro (1994, p. 228), o CPV-ARI obtem 

suas características a partir da formação de grande quantidade de etringita durante o período 

inicial de hidratação. Prudêncio Junior et al. (2002, p. 31) concluem o processo citando a 

utilização de aditivos incorporadores de ar com as finalidades de melhorarem a coesão da 

mistura e textura superficial dos blocos e diminuir a energia necessária para compactação. 

Prudêncio Junior et al. (2002, p. 31-32), também explicam que a dosagem da mistura ainda é 

feita de forma empírica, empregando-se métodos simplificados, baseados na obtenção de 

misturas com máxima massa unitária ou módulos de finura pré-estabelecidos. A mistura 

resultante deve ter como características: 



26 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Rita Paulus da Rosa. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2010 

a) coesão suficiente para permitir os processos de produção e desforma; 

b) facilidade de compactação; 

c) textura superficial adequada. 

 

Os autores também abordam a necessidade de sensores de umidade, na cuba do misturador ou 

no sistema de abastecimento dos agregados, para que seja garantida a homogeneidade do 

material. Também aconselham a proporcionalidade em massa dos agregados e aglomerantes, 

devido à rapidez e precisão deste processo. 

A mistura dos materiais é feita através de misturador que pode possuir eixo vertical 

(misturador forçado) ou horizontal (por gravidade). Sua capacidade e tempo de mistura estão 

relacionados à capacidade de homogeneização da mistura e ao ciclo de produção da máquina 

vibro-prensa (PRUDÊNCIO JUNIOR et al., 2002, p. 32). 

Os autores continuam a descrição do processo explicando que depois de realizada a mistura, o 

material é conduzido a vibro-prensa que lhe imprime elevado grau de compactação. Prensas 

que permitem elevado grau de compactação produzem blocos de elevada resistência com 

características normativas satisfatórias. A figura 3 ilustra a vibro-prensa empregada em uma 

das empresas visitadas. 

 
Figura 3: vibro-prensa 
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A cura é responsável pelo ganho de resistência das peças e pela diminuição de sua retração 

potencial. As chapas onde os blocos são moldados são posicionadas em grades,  transportadas 

e empilhadas em câmaras de cura, conforme figura 4.  

 
 Figura 4: transporte para câmara de cura 

É durante o processo de cura que se encontra algumas diferenciações no processo. Prudêncio 

Junior et al. ( 2002, p. 34) citam que nas câmaras de cura o processo de hidratação do cimento 

é acelerado, através de vapor e temperaturas entre 60 e 70ºC, por processo de duração mínima 

de seis horas. Caso a cura acelerada não seja utilizada, as peças de concreto devem ser 

mantidas úmidas por um período de sete dias. A figura 5 ilustra um modelo de câmara de 

cura. 
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Figura 5: câmara de cura 

Em pesquisa realizada com oito fabricantes de blocos de concreto no Estado do Rio Grande 

do Sul, constatou-se que as cinco empresas de pequeno porte utilizam a cura natural onde os 

blocos são armazenados umedecidos em pavilhões ou ao ar livre, por períodos de 24 ou 48 

horas, e após este período são transportados e estocados em pátio, ao ar livre. As empresas de 

médio e grande porte utilizam câmaras de cura, mas somente duas delas utilizam a injeção de 

vapor para acelerar a cura do bloco de concreto. Os dados obtidos na pesquisa estão 

detalhados no quadro 3: 
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Cidade Porte da empresa Processo de cura 

Barão do Cotegipe pequeno cura natural, bloco umedecido, armazenado em  pavilhão 
por 48 horas, estocado ao ar livre até a comercialização 

Caxias do Sul pequeno cura natural, bloco umedecido, armazenado em  pavilhão 
por 48 horas, estocado ao ar livre até a comercialização 

Charqueadas médio 
cura acelerada, armazenado em câmara de cura com 

vapor por 24 horas, estocado ao ar livre até a 
comercialização 

Frederico Westfalen pequeno cura natural, bloco umedecido, armazenado em  pavilhão 
por 24 horas, estocado ao ar livre até a comercialização 

Garibaldi médio 
cura acelerada, armazenado em câmara de cura com 

vapor por 7 dias, estocado ao ar livre até a 
comercialização 

Gravataí grande 
cura acelerada, armazenado em câmara de cura sem 

vapor por 24 horas, estocado ao ar livre até a 
comercialização 

Passo Fundo pequeno 
cura natural, bloco umedecido, armazenado coberto com 
lona ao ar livre por 48 horas, estocado ao ar livre até a 

comercialização 

Sarandi pequeno cura natural, bloco umedecido, armazenado em  pavilhão 
por 48 horas, estocado ao ar livre até a comercialização 

Quadro 3: processo de cura adotado por algumas empresas do Estado do                       
Rio Grande do Sul 

5.2 INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 

5.2.1 Cimento Portland 

Utilizado como aglomerante nas argamassas e concretos, o cimento Portland é um pó fino 

com propriedades aglomerantes, que endurece sob ação da água e, depois de endurecido, não 

se decompõe, mesmo que novamente submetido à água. O clínquer está presente em todos os 

tipos de cimento Portland sendo seu principal componente. As adições podem variar de 

acordo com o tipo de cimento e são principalmente elas que os caracterizam (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, p. 5-6). Os componentes do cimento 

Portland serão brevemente descritos a seguir. 
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5.2.1.1 Clínquer 

A principal característica do clínquer é apresentar uma reação química na qual, em presença 

de água, torna-se pastoso, e posteriormente, endurecido, com elevada resistência e 

durabilidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, p. 6). É 

obtido a partir da adequada mistura de calcário e argila. Esta mistura é submetida ao chamado 

sistema forno no qual passa pelas etapas de pré-aquecimento, pré-calcinação e zona de 

clinquerização. Na etapa seguinte, a matéria-prima entra em um forno giratório onde a 

temperatura atinge 1450ºC. O produto final apresenta-se em forma de pelotas incandescentes 

que são bruscamente resfriadas com a finalidade de impedir a reconversão das fases 

mineralógicas formadas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, 

p. 6; OLIVEIRA, 2007, p. 68). Segundo Mehta e Monteiro (1994, p. 190), a fase final do 

processo de produção do cimento é a moagem do clínquer, também chamada de ajuste final 

de granulometria. Neste momento, o clínquer recebe cerca de 5% de gipsita ou sulfato de 

cálcio com a finalidade de controlar as reação iniciais de pega e endurecimento do cimento, e 

está pronto para receber as demais adições desejadas  

5.2.1.2 Adições 

Segundo Silva (2007, p. 761), a adição de materiais finamente moídos ao cimento, 

normalmente chamadas adições minerais, é motivada por inúmeras razões, tais como, 

melhoria da trabalhabilidade do material no estado fresco, aumento da durabilidade ou 

redução de custo. Estas adições minerais podem ser divididas em três categorias: 

a) materiais cimentícios; 

b) materiais pozolânicos; 

c) materiais não reativos. 

 

A escória de alto-forno, Poe exemplo, é um material cimentício utilizado como aditivo no 

cimento Porland. É obtida a partir do processo para eliminação de impurezas durante a 

produção de ferro-gusa. Trata-se de um material líquido que, quando resfriada bruscamente , 

transforma-se em um produto granular e vítreo, de aparência similar à areia, com forma mais 

angular e excelentes propriedades hidráulicas. No Brasil, 95% da escória granular é destinada 

à indústria de cimento e concreto. A reatividade da escória está relacionada com sua 
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solubilidade com álcalis e com a capacidade de precipitação de compostos hidratados 

solúveis. Sua contribuição para o aumento da resistência de concretos relaciona-se com o grau 

de finura apresentado após a moagem, sendo recomendados diâmetros menores que 10µm, 

para maiores resistências, até 28 dias de idade, e entre 10 e 45 µm, para idades mais 

avançadas (SILV A, 2007, p. 761-771). 

Silva (2007, p. 773) explica que os materiais pozolânicos, comumente denominados 

pozolanas, podem ser de origem natural, como cinza vulcânica e terra diatomácea, ou 

resultantes de algum processo industrial (cinza volante, sílica ativa, cinza de casca de arroz e 

argila calcinada). Mehta e Monteiro (1994, p. 217) definem pozolana como material silicoso 

ou sílico-aluminoso que isoladamente possui pouca ou nenhuma propriedade cimentante, mas 

de forma finamente dividida e na presença de umidade, reage quimicamente com hidróxido de 

cálcio para formar compostos com propriedades cimentantes que aumentam a resistência de 

concretos a ataques químicos. 

Material não reativo, o filer pode ter origem natural ou de materiais inorgânicos processados. 

Quando em teores menores que 15% em relação à massa de cimento, melhora propriedades 

como trabalhabilidade, permeabilidade, exudação e tendência à fissuração dos concretos 

(SILV A, 2007, p. 779). 

Segundo a ABCP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2010), 

existem oito tipos de cimento Portland disponíveis no mercado: 

Os quadros 4 a 7 apresentam a composição dos vários tipos de cimento Portland disponíveis 

segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (2002, p. 10-15). 
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Tipo de 
cimento 
portland 

Sigla 

Composição (% em massa) 

Norma 
Brasileira 

Clínquer 

+ 

gesso 

Escória 
granulada 
de alto- 
forno  

(sigla E) 

Material 
pozolânico 

 

(sigla Z) 

Material 
carbonático 

 

(sigla F) 

Comum 
CP I 

CP I-S 

100 

99 - 95 

- 

1 - 5 
NBR 5732 

Composto 

CP II-E 

CP II-Z 

CP II-F 

94 - 56 

94 - 76 

94 - 90 

6 - 34 

- 

- 

- 

6 - 14 

- 

0 - 10 

0 - 10 

6 - 10 

NBR 11578 

Quadro 4: composição dos cimentos Portland  comuns e compostos                 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, p. 10) 

Tipo de 
cimento 
portland 

Sigla 

Composição (% em massa) 
Norma 

Brasileira Clínquer 
+ gesso 

Escória 
granulada de 

alto-forno 

Material 
pozolâ- 

nico 

Material 
carboná-

tico 

Alto-Forno CP III 65 - 25 35 - 70 - 0 - 5 NBR 5735 

Pozolânico CP IV 85 - 45 - 15 - 50 0 - 5 NBR 5736 

Quadro 5: composição dos cimentos Portland  de alto-forno e pozolânico            
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, p. 11) 

Tipo de 

cimento Portland 
Sigla 

Composição (% em massa) 
Norma 

Brasileira Clínquer + 

gesso 

Material 

carbonático 

Alta Resistência Inicial CP V-AR 100 - 95 0 - 5 NBR 5733 

Quadro 6: composição do cimento Portland  de alta resistência inicial              
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, p. 12) 

Tipo de cimento 
portland 

Código de 
identificação 

(sigla + classe) 

Composição (% em massa) 
Norma 

Brasileira Clínquer branco 
+ gesso 

Material 
carbonático 

Branco 

estrutural 

CPB-25 

CPB-32 

CPB-40 

100 - 75 0 - 25 
NBR 12989 

 
Branco não 

estrutural 
CPB 74 - 50 26 - 50 

Quadro 7: composição do cimento Portland branco                            
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, p. 15) 
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5.2.1.3 Exigências normativas para o cimento 

As normas técnicas da ABNT fixam exigências químicas, físicas e mecânicas para os 

cimentos Portland. A ABCP elaborou os quadros 8 e 9 onde apresenta estes dados. 

Tipo de 
cimento 
portland 

Resíduo 
insolúvel 

(%) 

Perda ao 
fogo 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

CO2 

(%) 

S 

(%) 

CP I ≤ 1,0 ≤ 2,0 
≤ 6,5 ≤ 4,0 

≤ 1,0 - 

CP I-S ≤ 5,0 ≤ 4,5 ≤ 3,0 - 

CP II-E ≤ 2,5 

≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 4,0 ≤ 5,0 

- 

CP II-Z ≤ 16,0 - 

CP II-F ≤ 2,5 - 

CP III ≤ 1,5 ≤ 4,5 - ≤ 4,0 ≤ 3,0 ≤ 1,0(1) 

CP IV (2) (3) (4) ≤ 4,5 ≤ 6,5 ≤ 4,0 ≤ 3,0 - 

CP V-ARI ≤ 1,0 ≤ 4,5 ≤ 6,5 
≤ 3,5 

≤ 4,5(5) 
≤ 3,0 - 

(1) Ensaio facultativo. 

(2) A atividade pozolânica do cimento, determinada conforme a NBR 5753, deve ser 
positiva. 

(3) A atividade do material pozolânico, determinada conforme a NBR 5752, deve ser 
maior que 75%. 

(4) O teor de material pozolânico deve ser determinado pelo ensaio de resíduo insolúvel. 

(5) O teor de SO3 igual a 3,5% aplica-se quando C3A ≤ 8,0, e 4,5% quando C3A ≥ 8,0%. 

Quadro 8: exigências químicas                                                               
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, p. 20) 
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Tipo de 
cimento Classe 

Finura Tempo de pega Expansibilidade Resistência à compressão 

Resíduo 
na 

peneira 
75 mm 

(%) 

Área  

Específica 

(m2/kg) 

Início 

 

(h) 

Fim 

 

(h) 

A  

frio 

(mm) 

A  

quente 

(mm) 

1  

dia 

(MPa) 

3  

dias 

(MPa) 

7  

dias 

(MPa) 

28 

 dias 

(MPa) 

91 

dias 

(MPa) 

CP I 

CP I-S 

25 
≤12,0 

≥240 

≥1 ≤10(1) ≤5 (1) ≤5 - 

≥8,0 ≥15,0 ≥25,0 

- 32 ≥260 ≥10,0 ≥20,0 ≥32,0 

40 ≤10,0 ≥280 ≥15,0 ≥25,0 ≥40,0 

CP II-E 

CP II-Z 

CP II-F 

25 
≤12,0 

≥240 

≥1 ≤10(1) ≤5 (1) ≤5 - 

≥8,0 ≥15,0 ≥25,0 

- 32 ≥260 ≥10,0 ≥20,0 ≥32,0 

40 ≤10,0 ≥280 ≥15,0 ≥25,0 ≥40,0 

CP III(2) 

25 

≤8,0 - ≥1 ≤12(1) ≤5 (1) ≤5 - 

≥8,0 ≥15,0 ≥25,0 ≥32,0 

32 ≥10,0 ≥20,0 ≥32,0 ≥40,0 

40 ≥15,0 ≥23,0 ≥40,0 ≥48,0 

CP IV(2) 
25 

≤8,0 - ≥1 ≤12(1) ≤5 (1) ≤5 - 
≥8,0 ≥15,0 ≥25,0 ≥32,0 

32 ≥10,0 ≥20,0 ≥32,0 ≥40,0 

CP V-ARI ≤6,0 ≥300 ≥1 ≤10(1) ≤5 (1) ≤5 ≥14,0 ≥24,0 ≥34,0 - - 

(1) Ensaio facultativo 

(2) Outras características podem se exigidas, como calor de hidratação, inibição da expansão devido à reação 
álcali-agregado, resistência a meios agressivos, tempo máximo de início de pega 

Quadro 9: exigências físicas e mecânicas                                               
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2002, p. 19) 

5.2.1.4 Consumo Energético 

As fábricas modernas priorizam o processo de produção do clínquer por via seca, pois é 

energeticamente mais eficiente que o por via úmida onde há a necessidade de evaporação da 

água utilizada para produção da lama utilizada no processo. Fornos usados no processo por 

via seca, necessitam de 800 kcal por quilograma de clínquer produzido comparado com cerca 

de 1400 kcal/kg para os processos por via úmida (MEHTA & MONTEIRO, 1994, P . 190).  

Como referência para o consumo energético para produção de cimento Portland, foram 

adotados os valores de 101,47 kWh/ton para energia elétrica e 848,84 kWh/ton para energia 
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térmica (trabalho não publicado)3, perfazendo o valor total de 950,31 kWh/ton ou 0,9503 

kWh/kg. 

5.2.2 Agregados 

Valverde et al. (2009, p. 3) caracterizam agregados para construção civil como “[...] materiais 

minerais, sólidos inertes que, de acordo com granulometrias adequadas, são utilizados para 

fabricação de produtos artificiais resistentes mediante a mistura com materiais aglomerantes 

de ativação hidráulica ou com ligantes betuminosos.”.  

Os agregados devem ser compostos por grãos de minerais duros, compactos, estáveis, 

duráveis e limpos, não devem conter substâncias que possam afetar a hidratação e o 

endurecimento do cimento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2005a, p. 4). 

5.2.2.1 Agregado miúdo 

De acordo com a NBR 7211 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2005a, p. 3), agregado miúdo é o agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de 

malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 150 µm. O quadro 10 

mostra os limites da distribuição granulométrica do agregado miúdo. 

Oliveira (2007, p. 63) explica que a areia usada como agregado miúdo nas argamassas, e 

também nos concretos, pode ser classificada como natural (proveniente de rios, minas, 

várzeas) e artificial (resíduo fino de pedreiras ou pó de rocha). Este agregado é proveniente da 

decomposição gradual de rochas, normalmente original de rochas graníticas, compondo-se de 

grãos arredondados de quartzo. Ainda segundo este autor, a maior parte da areia extraída no 

Brasil é proveniente de leitos de rios ou minas (inundadas pelo lençol freático), mas também 

pode ser obtida de depósitos lacustres ou de dunas. 

                                                         
3 Informação obtida do trabalho “Análise de ciclo de vida do Bloco de Concreto. E comparação da energia 
incorporada nos blocos de concreto e cerâmico.”, elaborado por Marcelo E. M. Macedo, para a ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, em ago. 2007. 
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Peneira com 
abertura da malha 

(ABNT NBR 

NM ISSO 3310-1) 

Porcentagem, em massa, retida acumulada 

Limites inferiores Limites superiores 

Zona utilizável Zona ótima Zona ótima Zona utilizável 

9,5 mm 0 0 0 0 

6,3 mm 0 0 0 7 

4,75 mm 0 0 5 10 

2,36 mm 0 10 20 25 

1,18 mm 5 20 30 50 

600 μm 15 35 55 70 

300 μm 50 65 85 95 

150 μm 85 90 95 100 

NOTAS: 

(1) O módulo de finura da zona ótima varia de 2,20 a 2,90. 

(2) O módulo de finura da zona utilizável inferior varia de 1,55 a 2,20. 

(3) O módulo de finura da zona utilizável superior varia de 2,90 a 3,50. 

Quadro 10: limites da distribuição granulométrica do agregado miúdo               
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 7211, 2005a, p. 5) 

5.2.2.2 Agregado graúdo 

A NBR 7211 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005a, p. 3) define 

como agregado graúdo, o agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha de 

75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 mm. O quadro 11 mostra os 

limites da distribuição granulométrica do agregado graúdo. 

Oliveira (2007, p. 61) salienta que o agregado graúdo mais utilizado na construção civil é a 

pedra britada, sendo as mais utilizadas: 

a) granito e gnaisse (85%); 

b) calcário e dolomita (10%); 

c) basalto e diabásio ( 5%). 

 



37 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Consumo energético para produção de blocos de concreto: estudo comparativo com blocos cerâmicos através da 

avaliação do ciclo de vida. 

Peneira com abertura de malha 
(ABNT NBR NM ISO 3310-10 

Porcentagem, em massa, retida acumulada 

Zona granulométrica  

d/D ¹ 

4,75/12,5 9,5/25 19/31,5 25/50 37,5/75 

75 mm - - - - 0 - 5 

63 mm - - - - 5 - 30 

50 mm - - - 0 - 5 75 - 100 

37,5mm - - - 5 - 30 90 - 100 

31,5 mm - - 0 - 5 75 - 100 95 - 100 

25 mm - 0 - 5 5 - 25 ² 87 - 100 - 

19 mm - 2 - 15 ² 65 ² - 95 95 - 100 - 

12,5 mm 0 - 5 40 ² - 65 ² 92 - 100 - - 

9,5 mm 2 - 15 ² 80 ² - 100 95 - 100 - - 

6,3 mm 40 ² - 65 ² 92 - 100 - - - 

4,75 mm 80 ² - 100 95 - 100 - - - 

2,36 mm 95 - 100 - - - - 

¹ Zona granulométrica correspondente à menor (d) e à maior (D) dimensões do agregado graúdo. 

² Em cada zona granulométrica deve ser aceita uma variação de no máximo cinco unidades percentuais 
em apenas um dos limites marcados com ² . Essa variação pode também estar distribuída em vários desses 
limites. 

Quadro 11: limites da composição granulométrica do agregado graúdo 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 7211, 2005a, p. 8) 

5.2.3 Água 

Segundo Verçoza (1987, p. 72), são funções da água: 

a) dar plasticidade ao conjunto enquanto úmido; 

b) reagir com o cimento, permitindo o endurecimento. 
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Deve-se garantir que a água utilizada na confecção de argamassas seja livre de elementos 

como sais, açúcares, óleos, argilas e sulfatos, que reagem química e fisicamente com o 

cimento de modo a comprometer as características desejadas (VERÇOZA, 1987, p. 73). 
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6 BLOCOS CERÂMICOS 

Conforme a NBR 7171 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 

1), os blocos cerâmicos são fabricados, basicamente, com argila, conformados por extrusão e 

queimados a uma temperatura que permita ao produto final atender às condições estabelecidas 

pelas normas da ABNT. As características da matéria-prima, o processo de fabricação e 

especificações normativas dos blocos cerâmicos serão tratadas nos itens subsequentes. 

6.1 ARGILAS 

As matérias-primas utilizadas para fabricação de produtos cerâmicos são as argilas, material 

ativo, e os desengordurantes, material inerte. As argilas comumente originam-se da 

decomposição de feldspatos, mas podem ter sua origem a partir de gnaisses e micaxistos. A 

argila caulinítica provém de feldspatos mais puros, é branca e utilizada na fabricação de 

refratários, porcelanas e cerâmica sanitária. As cerâmicas vermelhas são obtidas de argilas 

sedimentares com altos teores de óxido de ferro que conferem aumento de resistência à 

compressão após tratamento térmico. A cerâmica vermelha, na forma de tijolos maciços, 

blocos cerâmicos, telhas e outros, é a mais utilizada na construção civil (PETRUCCI, 1993, p. 

4; GARCIA, [1997], p. 8). O material desengordurante das argilas é a areia e deve apresentar-

se com grãos finos e siliciosa (GARCIA, [1997], p. 7). 

6.1.1 Classificação das argilas 

As argilas podem ser classificadas conforme critérios do quadro 12. 
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Classificação Tipo 

Quanto à estrutura 
Laminar ou foliácea 

Fibrosa 

Quanto ao emprego 

Infusíveis 

Refratárias 

Fusíveis 

Quanto à composição 
Puras 

Impuras 

Quanto à plasticidade 
Gordas 

Magras 

Quadro 12: classificação das argilas (adaptado de PETRUCCI, 1993) 

6.1.2 Propriedades das argilas 

Segundo Petrucci (1993, p. 5) para sua utilização na indústria cerâmica, as argilas devem 

apresentar as seguintes características: 

a) plasticidade: propriedade do corpo, que submetido a força determinada, se 
deforma e conserva indefinidamente a deformação quando se anula a força; 

b) resistência da argila seca: a composição granulométrica da argila tem íntima 
relação com sua resistência no estado seco. Quando necessário, as argilas 
devem ser dosadas de modo a apresentarem resistência à tração máxima 
quando secas e retração mínima durante secagem; 

c) ações térmicas: perda de peso (de natureza química e física), variações 
dimensionais, absorção e liberação de calor; 

d) porosidade: relação entre o volume dos poros e o volume total aparente do 
material. Argilas bem graduadas possuem baixa permeabilidade e porosidade, 
pois há um melhor arranjo interno dos grãos. 

6.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

O processo de fabricação de produtos cerâmicos engloba várias etapas. A figura 6 mostra um 

resumo esquemático do processo. 
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Preparação da massa: extração da argila, sazonamento, mistura, homogeneização 
 

Conformação da argila: extrusão ou prensagem 
 

Secagem natural ou artificial 
 

Queima até a temperatura especificada 
 

Resfriamento 
  

Figura 6: diagrama esquemático do processo de fabricação de cerâmica vermelha 
(KAZMIERCZAK, 2007) 

6.2.1 Preparação da massa 

O valor comercial da jazida é estimado em função da quantidade, do tipo de argilominerais 

existentes e da pureza, da localização, da existência de água e dos custos de transporte até a 

cerâmica. A extração da argila é realizada com o uso de retroescavadeiras, pás carregadeiras e 

tratores de esteiras. O transporte entre a jazida e o depósito é feito através de caminhões 

basculantes (PETRUCCI, 1993, p. 20; KAZMIERCZAK, 2007, p. 572). 

A escavação da jazida pode ser feita de duas maneiras, segundo Petrucci (1993, p. 22): 

a) por sangas: procura-se inverter a disposição natural dos materiais, colocando-se 
a argila sobre o material estéril; 

b) por rampas: quando a topografia é favorável, permite o fácil escoamento as 
águas e eliminação das terras de má qualidade que cobrem a mátéria-prima. 

 

Segundo Kazmierczak (2007, p. 572), as etapas de sazonamento, mistura e homogeneização, 

tem por finalidade adequar a dimensão dos grãos de argila ao processo de moldagem, 

aumentar a reatividade e reduzir o teor de impurezas. O sazonamento consiste na exposição da 

argila às intempéries de modo que ocorra a degradação dos torrões, aumento da reatividade e 

lixiviação dos sais solúveis. A mistura de duas ou mais argilas tem por finalidade corrigir 

deficiências existentes (em função das características desejadas para confecção do produto). A 

homogeneização, ou amassamento, ocorre pela passagem da mistura das argilas entre dois 

cilindros que promovem o ajuste de grãos maiores as dimensões mais adequadas para 

moldagem. Nesta etapa é corrigido o teor de umidade da massa de argila. 
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6.2.2 Conformação da argila 

A moldagem ou conformação dos tijolos ou blocos cerâmicos é realizada pelo método de 

extrusão. Por este método, a massa de argila é moída por via úmida e concentra um percentual 

de umidade entre 20% e 30%. Utilizando-se uma maromba a vácuo (figura 7), que retira o 

excesso de ar da massa cerâmica, esta é conformada por meio da passagem por uma boquilha, 

que funciona como molde do elemento. O bloco conformado tem forma contínua e é 

posteriormente cortado de acordo com as dimensões desejadas (KAZMIERCZAK, 2007, p. 

573). 

 
Figura 7: extrusão de bloco cerâmico em maromba                           

(KAZMIERCZAK, 2007, p. 573) 

6.2.3 Secagem 

Ao sair do moldador, o produto cerâmico contém de 7% a 30% de umidade, dependendo do 

sistema de moldagem (PETRUCCI, 1993, p. 27). Durante o processo de secagem, a água 

migra para o exterior, e o calor gerado pela evaporação aquece a superfície do elemento. Há 

contração diferencial na peça devido a secagem externa ocorrer enquanto seu interior 

permanece com alto teor de umidade. Cerca de 3% a 8% das peças moldadas por extrusão 

apresentam deformações e/ou fissuras devido a este fato (KAZMIERCZAK, 2007, p. 574).  
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6.2.4 Queima e resfriamento 

Baseado em Petrucci (1993, p. 30) e Kazmierczak (2007, p. 574), o processo de queima do 

material cerâmico pode ser dividido em três etapas: 

a) desidratação: aquecimento até cerca de 150ºC, ocorre a evaporação da água 
livre; 

b) oxidação: aquecimento até aproximadamente 900ºC, ocorre a decomposição da 
matéria orgânica e a oxidação do oxido ferroso, passando a férrico; 

c) vitrificação: não ocorre nos tijolos comuns, pois a temperatura é elevada 
próximo a 1100 ºC, início do fenômeno. 

 

Citando Kazmierczak (2007, p. 575), “Após a queima, os componentes cerâmicos deverão ser 

submetidos a um resfriamento lento (variando, geralmente, entre 8 e 24 horas).”. 

6.3 ESPECIFICAÇÕES DA NORMA BRASILEIRA 

Conforme a NBR 15270-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2005b, p. 1), blocos cerâmicos de vedação são componentes da alvenaria de vedação que 

possuem furos prismáticos perpendiculares às faces que os contêm. A figura 8 mostra os tipos 

de blocos cerâmicos empregados na construção de alvenarias de vedação. 

 
Figura 8: tipos de blocos utilizados para construção de alvenarias de vedação 

conforme NBR 15270-1                                                                       
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005b) 
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As dimensões dos blocos cerâmicos são apresentadas no quadro 13. 

Dimensões 

L x H x C Módulo 
Dimensional M = 10 cm 

Dimensões de fabricação cm 

Largura (L) Altura (H) 
Comprimento (C) 

Bloco principal 1/2 Bloco 

(1) M x (1) M x (2) M 

9 

9 
19 9 

(1) M x (1) M x (5/2) M 24 11,5 

(1) M x (3/2) M x (2) M 

4 

19 9 

(1) M x (3/2) M x (5/2) M 24 11,5 

(1) M x (3/2) M x (3) M 29 14 

(1) M x (2) M x (2) M 

19 

19 9 

(1) M x (2) M x (5/2) M 24 11,5 

(1) M x (2) M x (3) M 29 14 

(1) M x (2) M x (4) M 39 19 

(5/4) M x (5/4) M x (5/2) M 

11,5 

11,5 24 11,5 

(5/4) M x(3/2) M x (5/2) M 14 24 11,5 

(5/4) M x (2) M x (2) M 

19 

19 9 

(5/4) M x (2) M x (5/2) M 24 11,5 

(5/4) M x (2) M x (3) M 29 14 

(5/4) M x (2) M x (4) M 39 19 

(3/2) M x (2) M x (2) M 

14 19 

19 9 

(3/2) M x (2) M x (5/2) M 24 11,5 

(3/2) M x (2) M x (3) M 29 14 

(3/2) M x (2) M x (4) M 39 19 

(2) M x (2) M x (2) M 

19 19 

19 9 

(2) M x (2) M x (5/2) M 24 11,5 

(2) M x (2) M x (3) M 29 14 

(2) M x (2) M x (4) M 39 19 

(5/2) M x (5/2) M x (5/2) M 

24 24 

24 11,5 

(5/2) M x (5/2) M x (3) M 29 14 

(5/2) M x (5/2) M x (4) M 39 19 

NOTA: Os blocos com largura de 6,5 cm e altura de 19 cm serão admitidos excepcionalmente, 
somente em funções secundárias (como em “shafts” ou pequenos enchimentos) e respaldados por 

projeto com identificação do responsável técnico 

Quadro 13: dimensões de fabricação de blocos cerâmicos de vedação segundo NBR 
15270-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005b) 

A resistência à compressão mínima dos blocos cerâmicos de vedação deve atender aos valores 

do quadro 14, sendo calculada em relação a área bruta. 



45 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Consumo energético para produção de blocos de concreto: estudo comparativo com blocos cerâmicos através da 

avaliação do ciclo de vida. 

Posição dos furos 
fb 

MPa 

Para blocos usados com furos na horizontal ≥ 1,5 

Para blocos usados com furos na vertical ≥ 3,0 

Quadro 14: resistência à compressão mínima de blocos cerâmicos.                   
Segundo NBR 15270-1                                                                                                           

(adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005b) 

6.4 CONSUMO ENERGÉTICO 

Mafredini (2003, p. 120-121) explica que a Indústria Cerâmica utiliza variadas fontes de 

energia. A energia elétrica é utilizada no conjunto extrusor, esteiras, secadores, estufas e 

fornos, além dos usos cotidianos, como em lâmpadas. O óleo diesel é empregado em 

máquinas para extração de argila e caminhões utilizados para o transporte de matéria-prima, 

insumos e do produto acabado. Biomassa (lenha, serragem, cavaco, retalho de móveis, casca 

de arroz, resíduo de papel e sabugo de milho) é consumida durante as etapas de queima e, em 

algumas indústrias, na secagem artificial. 

O quadro 15 apresenta um resumo dos dados obtidos por Manfredini (2003) em estudo sobre 

as indústrias de cerâmica vermelha no Rio Grande do Sul. Estes dados referem-se apenas às 

indústrias fabricantes de blocos cerâmicos.  

Código indústria Produção mensal Cidade kWh/kg 

M2 150.000 Carlos Barbosa 0,495 

M3 174.000 Cerrito 0,242 

M6 290.000 Pelotas 0,804 

G1 320.000 Gravataí 1,346 

G2 450.000 Encantado 1,342 

G3 500.000 Vila Flores 0,677 

G5 600.000 Pelotas 0,338 

G6 1.200.000 Candelária 1,158 

G9 1.500.000 Vila Flores 0,672 

Quadro 15: energia incorporada em blocos cerâmicos                                     
(adaptado de MANFREDINI, 2003) 
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A obtenção dos dados supracitados, foi resultado de questionários, que continham perguntas 

diretas e indiretas referentes ao consumo de energia elétrica, lenha, serragem, cavaco, óleo 

diesel, entre outros, aplicados nas empresas produtoras de blocos cerâmicos. Também foram 

estimados os gastos extração e transporte de argila, transporte de insumos energéticos e outras 

matérias-primas utilizadas na massa. Após o levantamento dos dados, a energia estimada foi 

convertida em poder calorífico. Cada empresa recebeu um código com uma letra e número, 

onde a letra diz respeito ao tamanho da empresa, M para médio e G pra as de grande porte, e o 

número ordena as empresas em ordem crescente de produção mensal. 
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7 ESTIMATIV A DA ENERGIA INCORPORADA NA FABRICAÇÃO DE 

BLOCOS DE CONCRETO 

Este capítulo apresenta informações quantitativas, relativas ao consumo energético para 

produção de blocos de concreto. Os resultados obtidos são comparados à bibliografia 

anteriormente mencionada. 

7.1 METODOLOGIA DE CÁLCULO 

Uma das grandes dificuldades encontradas neste trabalho foi a carência de dados quantitativos 

a respeito de consumo energético para produção de materiais. Visando gerar dados, para 

auxiliar pesquisas relacionadas a esta área de conhecimento, coletou-se dados quantitativos 

referentes ao sistema produtivo de blocos de concreto. 

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, duas empresas fabricantes de blocos de concreto 

possuem o selo de qualidade da ABCP. Contudo, devido à alegação de preservar técnicas 

particulares, somente pode-se analisar o processo produtivo de uma delas.  

As informações aqui apresentadas foram obtidas na empresa analisada, através de 

questionário que continha perguntas diretas sobre o consumo de insumos (areia, brita e 

cimento), energia elétrica e gás liquefeito de petróleo (GLP), bem como distâncias de 

transporte. Também foram estimados os gastos com extração de agregado miúdo, produção de 

agregado graúdo e transporte dos mesmos. 

Assim sendo, adotou-se o bloco de dimensões 14 x 19 x 39 cm da classe B como referência 

para cálculo. Este bloco é normativamente empregado para alvenaria estrutural porém, por 

apresentar paredes mais espessas que os blocos de classe D, gera menor perda durante o 

processo de produção e é comercializado pela empresa para edificações de alvenarias de 

vedação. O traço do bloco analisado é 1:8:2,4 (cimento:areia:brita), e seu peso característico é 

de 13 kg. 
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Após levantamento dos dados, a energia estimada, foi transformada em poder calorífico. Para 

conversão de unidades, adotandou-se os valores do quadro 16.  

Insumo Propriedade Valor de conversão adotado 

Areia densidade naturalmente úmida 1.450 kg/m³ 

Brita densidade média 1.400 kg/m³ 

GLP 
massa específica 2,35 Kg/m³ 

poder calorífico 10.600 kcal/m³ 

Óleo diesel poder energético 3,847 kWh/l 

Quadro 16: unidades de conversão adotadas. 

7.2 ENERGIA NECESSÁRIA PARA PRODUÇÃO/EXTRAÇÃO DE 

INSUMOS 

Mediante contato telefônico com empresas exploradoras de jazidas de areia, obteve-se 

informações referentes à capacidade das barcaças e consumo de óleo diesel necessário para as 

etapas de extração, classificação, transporte e descarga do material. Estes dados são 

apresentados no quadro 17. 

Empresa Cidade Quantidade 
(m³) 

Diesel         
(l) 

Consumo óleo 
diesel (l/m³) 

Consumo óleo 
diesel (kWh/kg) 

A Porto Alegre 100,00 230,00 2,3 0,0061 

B Porto Alegre 100,00 132,00 1,32 0,0035 

C Porto Alegre 160,00 400,00 2,5 0,0066 

Valores médios: 2,04 0,0054 

 Quadro 17: energia necessária para extração de agregado miúdo  

O quadro 18 apresenta dos dados obtidos para produção de agregado graúdo, abrangendo 

consumo de energia elétrica para os processos de britagem primária e secundária e consumo 

de óleo diesel para transporte do material dentro da planta da usina. Devido à falta de dados 

referentes às etapas de limpeza e dinamitação da área de extração do agregado, estas não 

foram consideradas. A soma dos valores médios de consumo de óleo diesel e energia elétrica 

resulta no consumo energético total de 0,0068 kWh/kg de agregado graúdo produzido.  
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Empresa Cidade Quantidade 
(m³) 

Diesel        
(l) 

Energia 
(kWh) 

Consumo óleo 
diesel (kWh/kg) 

Consumo 
energia elétrica 

(kWh/kg) 

A Porto Alegre 22857,14 * 225645,00 * 0,0071 

B Porto Alegre 446795,08 291696,00 1796117,48 0,0018 0,0029 

Valores médios:       0,0018 0,0050 

* Dados não fornecidos pela empresa. 

 Quadro 18: energia necessária para produção de agregado graúdo 

Utilizando os valores já apresentados, de traço e consumo energético, é possível elaborar o 

quadro 19 onde se visualiza o consumo energético total para produção/extração de insumos 

para fabricação do bloco de concreto. 

Insumo Consumo (kg) 
Consumo energético 
produção/extração 

(kWh/kg) 

Consumo energético 
produção/extração 

(kWh/bloco) 

Consumo energético 
produção/extração (%) 

Cimento 1,14 0,9503 1,0833 94,11 

Areia 9,12 0,0054 0,0494 4,29 

Brita 2,74 0,0068 0,0185 1,61 

Consumo energético total insumos: 1,1512 100,00 

Quadro 19: consumo energético para insumos 

Analisando-se o quadro 19, é possível constatar que a produção do cimento é responsável pelo 

maior percentual energético consumido. Este fato evidencia a necessidade de aprimoramento 

tecnológico do processo de fabricação do cimento a fim de obter-se produtos derivados de 

consumo energético menor. 

7.3 ENERGIA NECESSÁRIA PARA TRANSPORTE 

Para a determinação da energia agregada derivada do transporte dos insumos, contataram-se 

os fornecedores específicos da fábrica analisada. A distância percorrida por cada insumo até a 

fábrica foi dividida pelo rendimento médio do caminhão transportador. Este valor, em litros 

de diesel, foi dividido pela capacidade de carga de cada caminhão e obteve-se o valor 

necessário de óleo diesel para transporte de cada quilograma de insumo. Finalmente, 
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multiplicou-se este valor por 3,846, correspondente ao poder energético do óleo diesel, 

resultando na unidade de consumo de óleo diesel em kWh/kg de produto. Estes dados 

constam no quadro 20. 

Insumo Capacidade 
caminhão (kg) 

Consumo óleo 
diesel (km/l) 

Distância de 
transporte (Km) 

Consumo óleo 
diesel (l/kg) 

Consumo óleo 
diesel (kWh/kg) 

Cimento 30000 2,40 800 0,0111 0,0427 

Areia 17400 5,50 4 0,0000 0,0002 

Brita 35000 3,80 22 0,0002 0,0006 

Quadro 20: consumo energético para transporte de insumos do bloco de concreto 

O transporte do bloco de concreto durante seu processo de fabricação é feito através de 

empilhadeiras abastecidas por GLP (gás liquefeito de petróleo). Sendo o consumo mensal 

total de GLP na empresa de 1500 kg, este valor foi por sua massa específica, obtendo-se o 

volume correspondente em m³. Este volume foi multiplicado pelo poder calorífico específico 

de GLP e este multiplicado pelo equivalente kWh do gás ou seja, 0,00116389444.Os valores 

obtidos com estas operações foram: 

a) consumo mensal de GLP em kcal: 6765957,45 kcal/mês; 

b) consumo mensal de GLP em kWh: 7874,8603 kWh/mês; 

c) consumo mensal de GLP para fabricação de blocos de vedação: 433,1173 
kWh/mês. 

 

O valor correspondente a energia necessária para transporte por bloco visualiza-se no quadro 

21.  

Produção 
(blocos/mês) 

Consumo GLP 
(kWh/mês) 

Consumo GLP 
(kWh/bloco) 

Consumo GLP 
(kWh/kg) 

12925 433,1173 0,0335 0,0026 

Quadro 21: consumo energético para transporte por bloco de concreto              
durante a fabricação 
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7.4 ENERGIA NECESSÁRIA PARA PRODUÇÃO DO BLOCO DE 

CONCRETO 

A empresa estudada produz 235.000 unidades/mês de blocos de concreto. Destas, estima-se 

que entre 3 e 8% são destinadas para alvenaria de vedação. Para cálculo, adotou-se o valor de 

12.925 blocos, ou seja 5,5% da produção total. O consumo médio de energia elétrica da 

fábrica é de 32.500 kWh/mês, determinando a adoção do valor de 1.787,5 kWh/mês como 

equivalente ao gasto para produção dos blocos para alvenaria de vedação. O quadro 22 

apresenta os dados citados e seu adequado tratamento. 

Produção 
(blocos/mês) 

Consumo de energia médio 
(kwh/mês) 

Consumo energético 
(kWh/bloco) 

Consumo energético 
(kWh/kg) 

12925 1787,5 0,1383 0,0106 

Quadro 22: consumo energético para produção de blocos de concreto para vedação 
de paredes 

7.5 ENERGIA TOTAL NECESSÁRIA PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE 

CONCRETO 

Somando-se a energia necessária para cada etapa da produção de blocos de concreto é 

possível elaborar o quadro 23 com o valor total de energia incorporada. 
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Item Consumo 
(kg) 

Consumo energético 
(kWh/Kg) 

Consumo energético 
(kWh/bloco) 

Insumos 

Cimento 1,14 0,9503 1,0833 

Areia 9,12 0,0054 0,0493 

Brita 2,74 0,0068 0,0185 

Produção   13,00 0,0106 0,1383 

Transporte 

Cimento 1,14 0,0427 0,0487 

Areia 9,12 0,0002 0,0015 

Brita 2,74 0,0006 0,0017 

Bloco 13,00 0,0026 0,0335 

Consumo energético total: 1,3749 

Quadro 23: consumo energético total para produção de blocos de concreto 

O resultado calculado neste trabalho considera regionalidades, de modo que o mesmo 

procedimento aplicado em outras regiões do país pode apresentar valor bastante distinto. 

Observa-se que o valor de 1,3749 kWh, referente a produção de um bloco de concreto, está 

próximo do valor de 1,2662 kWh/bloco obtido em estudo realizado para a ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (trabalho não publicado)4 na cidade de São Paulo 

- SP .  

                                                         
4 Informação obtida do trabalho “Análise de ciclo de vida do Bloco de Concreto. E comparação da energia 
incorporada nos blocos de concreto e cerâmico.”, elaborado por Marcelo E. M. Macedo, para a ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, em ago. 2007. 
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8 COMPARAÇÃO ENTRE CONSUMO ENERGÉTICO PARA 

PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E BLOCOS CERÂMICOS  

Para a comparação entre o consumo energético necessário na fabricação de blocos, 

considerou-se as dimensões do bloco de concreto, 14 x 19 x 39 cm, como padrão, contudo, 

esta dimensão não é comumente produzida no Estado do Rio Grande do Sul. Outra 

dificuldade encontrada foi a determinação do peso do bloco cerâmico a ser analisado, uma vez 

que esta característica não é normatizada. 

Com a finalidade de obter equivalência de áreas edificadas com cada tipo de bloco e definir o 

peso do bloco cerâmico, uma pesquisa realizada em vários sites de empresas produtoras de 

blocos cerâmicos em todo país apresentou os dados da quadro 24. 

Empresa Cidade - Estado Peso do bloco (kg) 

A Santo André - SP 6,60 

B Jundiaí - SP 7,46 

C Jundiaí - SP 7,70 

D São Paulo - SP 7,10 

E Itabaianinha SE 8,00 

F Ribeirão das Neves - MG 7,95 

G Paraíba do Sul - RJ 6,10 

Peso médio: 7,27 

Quadro 24: peso médio dos blocos cerâmicos 14 x 19x 39 cm produzidos em alguns 
Estados do país 

Utilizando-se os valores do quadro 24 multiplicados por 7,27 kg, peso adotado para o bloco 

cerâmico comparativo, apresenta-se o quadro 25 onde se visualiza o consumo energético para 

produção de um bloco cerâmico com as mesmas dimensões do bloco de concreto estudado. 
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Código da indústria kWh/kg kWh//bloco 

M2 0,4950 3,5987 

M3 0,2420 1,7593 

M6 0,8040 5,8451 

G1 1,3460 9,7854 

G2 1,3420 9,7563 

G3 0,6600 4,7982 

G5 0,3380 2,4582 

G6 1,1580 8,4187 

G9 0,6720 4,8854 

Quadro 25 consumo energético para produção de blocos cerâmicos de dimensões                       
14 x 19 x 39 cm 

Ao comparar-se o consumo energético calculado para produção de blocos de concreto, 

conforme calculado e apresentado no item 7.4, com os valores para produção de blocos 

cerâmicos de dimensões equivalentes (variação de 9,7893 a 1,7593 kWh/bloco) constantes no 

quadro 25, observa-se que a produção de blocos de concreto envolveu um custo energético 

menor.  

A fim de aplicar os resultados obtidos ao panorama regional, apresenta-se uma comparação 

baseada na equivalência de área edificada utilizando parâmetros dos blocos empregados no 

Estado. Considerando-se que bloco cerâmico de dimensões 14 x 19 x 29 cm é o mais utilizado 

na Região Metropolitana de Porto Alegre para alvenaria de vedação, com peso característico 

de 6,5 kg e necessidade de 16,7 blocos para edificação de 1m², apresenta-se o quadro 26. O 

mesmo quadro ainda apresenta, como informações adicionais, peso e consumo de argamassa 

em 1 m² de área. 
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Tipo de bloco   Número de 
blocos/m² 

Consumo 
energético 
(kWh/m²) 

Peso        
(kg/m²) 

Consumo de 
argamassa 

(kg/m²) 

Concreto   12,5 17,1867 162,500 20,9 

Cerâmico 

maior consumo 
energético 16,7 163,4165 108,550 22,2 

menor consumo 
energético 16,7 29,3810 108,550 22,2 

Quadro 26: comparação de consumo energético por equivalência de área construída 

Analisando-se os dados do quadro 26, observa-se que o bloco de concreto despende menor 

consumo energético e menor consumo de argamassa para edificação de 1 m² de alvenaria, 

porém resulta em maior peso do sistema. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como conclusão do trabalho, pode-se afirmar que a produção do bloco de concreto estudado 

despende menor consumo energético, podendo este fato tornar-se critério para seleção ou 

especificação de material para alvenarias em projetos que busquem reduzir os impactos 

ambientais gerados.  

Deve-se ressaltar o fato de que o bloco de concreto analisado é um bloco da classe B, 

estrutural. A utilização de blocos de concreto da classe D, cujo consumo de insumos é menor, 

deve reduzir o valor final de energia incorporada ao produto mostrando, ainda, maior 

vantagem sobre o bloco cerâmico. 

Adicionalmente, é necessário lembrar que o estudo desenvolvido neste trabalho possibilitou a 

análise de apenas um tipo de bloco de concreto produzido por uma empresa da Região 

Metropolitana, não podendo seus resultados ser extrapolados para todo Estado. Diferentes 

empresas, com diferentes processos produtivos e fornecedores de insumos, podem apresentar 

resultados distintos dos aqui obtidos.  

Como observação final, cito o fato da impossibilidade de obtenção de dados detalhados do 

processo produtivo da empresa analisada. O acesso a estes dados possibilitaria uma análise 

mais profunda, utilizando-se números exatos, e não percentuais estimados fornecidos. 
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