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Resumo 
 

           A qualidade final das obras realizadas pela indústria da construção civil depende diretamente 

da qualidade dos materiais fornecidos e utilizados durante todas as fases de execução das mesmas. A 

participação do Governo Federal e diversos programas em nível estadual têm estabelecido condições 

para estimular e exigir a elevação do nível de qualidade na cadeia produtiva da indústria da construção 

civil. Estes programas visam a conformidade dos produtos às normas técnicas. Dentro deste contexto, o 

programa de avaliação da conformidade de produtos cerâmicos do RN, está avaliando o grau de 

conformidade às normas técnicas brasileiras dos blocos e telhas cerâmicas produzidos no pólo cerâmico 

do estado. Neste trabalho é determinado o grau de conformidade e não-conformidade de blocos 

cerâmicos de vedação produzidos por algumas empresas em diferentes regiões do RN, tais como: Assú, 

São Gonçalo do Amarante, Apodi, Parelhas, São José do Mipibu e Macaíba. Utilizando-se as normas 

técnicas como referência, se procuraram reproduzir em laboratório, os procedimentos experimentais para 

a realização dos ensaios, tal como estipulado nelas. Foi possível determinar que nenhuma das amostras 

das empresas avaliadas está plenamente conforme com as normas técnicas vigentes, o que reflete a 

condição imperante no mercado.  

Palavras-chave: Conformidade, cerâmica vermelha, blocos.      
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Abstract 

 

 The final quality of the works accomplished by the building construction industry depends 

directly on the quality of the materials supplied and used during all their phases of execution. The federal 

government participation and several state programs have established conditions to stimulate and require 

the increment of the quality level in the building construction industry´s product chain. These programs 

aim at the product conformity to the technical standards. Within this context, the evaluation program of 

the ceramic product conformity in Rio Grande do Norte state is assessing the conformity degree to 

Brazilian Technical Standards of ceramic bricks and tiles made in the ceramic production area in the 

state. In this work, is determine the degree of conformity of the sealing ceramic bricks made by some 

companies in different areas of the state, such as Assú, São Gonçalo do Amarante, Apodi, Parelhas, São 

José do Mipibu e Macaíba. Using the technical standards as a point of reference, we attempted to 

reproduce in the laboratory the experimental procedures to the analysis execution, according to the 

specifications. It was possible to determine that none of the evaluated samples are in strict conformity 

with the current technical standards, what reflects the real situation of the products available on the 

market. 

Keywords: Conformity, red ceramic, bricks. 
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1.0 Introdução 

       O Rio Grande do Norte vem apresentando, nos últimos anos, um acelerado ritmo de crescimento 

que vem gerando grandes mudanças em alguns setores econômicos. Um dos mais afetados é o setor da 

construção civil, talvez o melhor indicador desse crescimento. Nesse sentido, a indústria de cerâmica 

vermelha tem sido muito solicitada, mesmo não apresentando claras evidências quanto aos padrões de 

conformidade definidos e estabelecidos pelas normas técnicas.            

           Segundo dados do Anuário Brasileiro de Cerâmica (2002), a indústria da cerâmica vermelha no 

estado do Rio Grande do Norte apresentou um crescimento significativo na última década. O número de 

empresas instaladas no estado duplicou, produzindo aproximadamente 83.000.000 peças/mês, 

empregando mais de 5.500 trabalhadores. Apesar desse expressivo crescimento, a indústria da cerâmica 

vermelha ainda apresenta um alto índice de perdas, reduzida produtividade e produtos de baixa qualidade, 

além de possuir um sistema de controle e avaliação da conformidade dos produtos finais com elevado 

grau de empirismo. 

           A qualidade final das obras realizadas pela indústria da construção civil depende diretamente da 

qualidade dos materiais fornecidos e utilizados durante todas as fases de execução das mesmas. Porém, 

a maior parte das empresas cerâmicas do Rio Grande do Norte sustenta seu “modus operandi” no bom 

senso, sem conhecer tecnicamente a qualidade dos produtos por elas produzidos, assim como as 

características intrínsecas da matéria-prima e do processo produtivo, fatores que influenciam as 

características técnicas finais dos produtos. Assim mesmo, essas empresas não conseguem ainda 

quantificar a qualidade dos seus produtos nem o índice de não conformidade. A situação tende a se 

agravar na medida em que o resultado desse bom senso se torna matéria-prima para as empresas 

construtoras que utilizam blocos, telhas e outros produtos de cerâmica vermelha na construção de 

prédios, escolas, casas, apartamentos e conjuntos residenciais em grande escala. 

           Uma vez que estes produtos são os mais variados possíveis (quanto a tamanho, forma e 

dimensões), implicando o investimento de grandes quantidades de recursos (financeiros, materiais, mão-

de-obra e equipamento) e considerando o fator segurança, diretamente relacionado com a qualidade dos 

produtos cerâmicos, percebe-se a importância por trás da conformidade desses produtos com as normas 

técnicas vigentes, no caso, as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).            
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           As normas técnicas são desenvolvidas com a finalidade de padronizar os produtos oferecidos ao 

consumidor quanto aos requisitos mínimos de operação para a função que foram projetados (análise do 

valor) assim como garantir a qualidade e confiabilidade dos mesmos.  

           A participação do Governo Federal, através do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

no Habitat (PBQP-H) além de diversos programas em nível estadual, como o Programa Setorial da 

Qualidade em Blocos Cerâmicos (PSQ – BC), com o apoio da Caixa Econômica Federal (CEF) e de 

outros órgãos de financiamento, tem estabelecido condições para estimular e exigir o incremento do nível 

de qualidade na cadeia produtiva da indústria da construção civil. Esses programas visam a conformidade 

dos produtos às normas técnicas e para as construtoras, a obtenção da certificação dos sistemas de 

qualidade tendo como referência as normas NBR ISO 9000. Paralelamente, o Código de Defesa do 

Consumidor estabelece que os produtos fabricados e comercializados em todo o território nacional, 

devem respeitar as especificações estabelecidas nas respectivas normas técnicas. 

           A conformidade com as normas técnicas além de garantir a padronização dos produtos trará como 

resultados: melhor qualidade, diminuição do volume de perdas gerado no setor (na forma de refugo), 

racionalização de processo produtivo, processo confiável e livre de falhas e maior produtividade, assim 

como uma exploração racionalizada, planejada e ordenada das jazidas. 

           Não poderia deixar de ser mencionado o fato de que a parceria universidade – sindicato está 

promovendo o desenvolvimento de alguns projetos com a finalidade de encontrar alternativas de solução 

para os problemas e dificuldades enfrentados pelo setor da cerâmica vermelha assim como contribuir 

com o desenvolvimento e o crescimento do setor. Dentre estes, dois projetos encaminhados à formulação 

de massas (um deles para queima a gás) e esta pesquisa aqui apresentada, a “Avaliação da Conformidade 

dos Blocos Cerâmicos Produzidos por Algumas Cerâmicas no RN”.     

           A cerâmica estrutural ou cerâmica vermelha abrange um grupo de materiais constituído por tijolos, 

telhas, tubos, lajotas, agregados leves de argila expandida, etc. Esses produtos são geralmente fabricados 

próximos dos centros consumidores, utilizando matérias-primas locais (argilas e siltes argilosos, com 

alto teor de impurezas, entre as quais destacam-se os minerais de ferro responsáveis pela cor vermelha 

dos produtos). A fabricação destes produtos tem representado verdadeiro desafio ao controle e 

uniformidade em razão da grande quantidade de variáveis que interferem no processo. O processo 

produtivo é visto, em seu conjunto, como extremamente simples, levando as empresas a relevarem a 

cultura técnica. Isto é um grande erro, pois, na indústria cerâmica as empresas precisam ser polivalentes, 

tendo que fazer o papel de várias empresas, até se chegar aos produtos finais. Só isto seria suficiente para 
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que os cuidados fossem redobrados. Mas o verdadeiro problema está em que cada etapa ou pequena 

operação realizada, por menor que seja, influencia decisivamente a etapa seguinte. 

           Por outro lado, este setor está constituído predominantemente por microempresas de gestão 

familiar ou associativa, de baixa demanda tecnológica, geralmente localizadas em municípios do interior 

do estado, preferencialmente na zona rural. Estas características tornam este setor muito importante para 

a economia do Estado porque geram empregos nas regiões mais carentes, contribuindo de forma 

fundamental para o desenvolvimento da região. 

           Todos estes fatores assim como o volume de perdas gerado durante a fabricação e a crescente 

preocupação com a qualidade dos produtos cerâmicos, tornam necessário não só aperfeiçoar as condições 

de produção em termos de processamento propriamente dito, como também a reprodutividade de 

resultados, de maneira que se possa alcançar um nível operacional que responda às características do 

mercado. Isto só poderá ser possível na medida em que as olarias consigam instituir a padronização em 

base às normas técnicas vigentes, obtendo assim, no final da cadeia produtiva, produtos conformes com 

as mesmas. 

           Outro fato importante é que ao longo dos anos, o processo de fabricação ou produção cerâmica 

sofreu poucas transformações, a tecnologia utilizada atualmente na produção de blocos e telhas 

cerâmicos foi desenvolvida nas décadas de 50 e 60 e pouco tem sido feito para modernizar e melhorar a 

produtividade das empresas de cerâmica estrutural. 

           O objetivo geral do trabalho proposto é avaliar o grau de conformidade às normas técnicas 

brasileiras dos blocos cerâmicos produzidos no polo cerâmico do RN, relacionando o índice de não 

conformidade detectado, com as características do processo de fabricação, gerando subsídios para propor 

alterações ou mudanças, no sentido de melhorar a qualidade dos produtos cerâmicos do RN. 

           Dentro deste contexto, são delineados os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar o grau de conformidade dos blocos cerâmicos de acordo às normas técnicas; 

 Identificar a(s) fase(s) ou etapa(s) do processo produtivo que gera(m) a(s) não-conformidades; 

 Sugerir ou propor mudanças encaminhadas à eliminação definitiva de ocorrência de falhas 

ou  não-conformidades no processo produtivo. 

           Visando alcançar os objetivos delineados, foram selecionadas várias fábricas de blocos (quinze 

ao todo), aleatoriamente, para a coleta de amostras. Estas foram confrontadas com as normas vigentes a 

fim de determinar o grau de conformidade com as mesmas.  
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2.0 Revisão bibliográfica  

           O presente capítulo versa sobre diversos aspectos da cerâmica vermelha ou estrutural como um 

todo, desde a matéria-prima até o processamento. Porém, em função do interesse em mostrar a relação 

entre os defeitos gerados e o processo de fabricação dos blocos (apenas os de vedação), basicamente 

aqueles contemplados nas normas e que garantem a condição de não-conformidade, se focaliza o 

processo como ponto central de discussão. Aspectos como: as argilas, propriedades das argilas, 

componentes das argilas, etc., serão tratados com pouca profundidade. Procura-se, na verdade, enfatizar 

o processo como elemento crucial e fundamental no qual se sustenta o panorama do setor cerâmico do 

estado, pelo menos no que diz respeito aos blocos de vedação e à conformidade com as normas técnicas. 

Isto porque é justamente o processo de fabricação, conforme as empresas o executam, que leva à 

manutenção do panorama existente no mercado, tal como se conhece atualmente. Não se deve esquecer, 

porém, que cada caso é um caso e que cada empresa tem suas limitações e características.   

           É verdade que cada empresa é diferente uma da outra e cada uma apresenta suas próprias 

particularidades, que não necessariamente são as mesmas. Espera-se, portanto, tratar da melhor maneira 

possível cada etapa do processo de fabricação, tal como se espera que seja ou deva ser, a princípio.  

2.1 As argilas: matéria-prima 

           A palavra “argila” pode ser utilizada com dois propósitos distintos. Normalmente, o termo argila 

tem sido empregado para designar um depósito natural, de aspecto terroso e baixa granulometria, que 

geralmente exibe certa plasticidade quando em contato com a água. De outra forma, utiliza-se a mesma 

palavra para designar materiais de composições quaisquer, os quais, entretanto, encontram-se limitados 

granulométricamente por uma faixa específica de valores. Em termos granulométricos, a fração argila 

corresponde à porção do solo ou sedimento geralmente inferior a 2 µm. De acordo com a ABNT, as 

argilas são compostas de partículas coloidais de diâmetro inferior a 0,005 mm, com alta plasticidade 

quando úmidas, e que, quando secas, formam torrões dificilmente desagregáveis pela pressão dos dedos. 

           Do ponto de vista mineralógico, as argilas se caracterizam por se constituírem em grande parte de 

minerais específicos denominados minerais de argila ou argilominerais, contendo normalmente e em 

caráter subordinado, outros materiais e minerais associados, tais como: quartzo, feldspatos, micas, óxidos 

e hidróxidos de ferro e alumínio, carbonatos, pirita, hematita, matéria orgânica, e outras impurezas.  

Os  argilominerais  são  silicatos  hidratados  de  alumínio,  contendo  certos  tipos  de  outros        

elementos como magnésio, ferro, cálcio, potássio e sódio. Graças aos argilominerais, as argilas na 

presença de água desenvolvem uma série de propriedades tais como: plasticidade, porosidade, resistência 
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mecânica a úmido, retração linear de secagem, compactação, tixotropia e viscosidade de suspensões 

aquosas que explicam sua grande variedade de aplicações tecnológicas. Os principais grupos de 

argilominerais são caulinita, ilita e esmectitas ou montmorilonita.  

2.2 Cerâmica vermelha 

           Chama-se de cerâmica vermelha à série de produtos resultantes da queima de argila, com 

correção de alguns elementos, que apresentam cor vermelha. Outra variação do nome cerâmica vermelha, 

embora pouco usado, é cerâmica estrutural. Esta denominação provem do fato desses produtos 

apresentarem a propriedade de resistir a determinadas solicitações mecânicas.  

           A cor vermelha que caracteriza os produtos se deve aos altos teores de óxido ou hidróxidos de 

ferro liberados durante a queima. Quanto mais homogênea for a sua distribuição, mais uniforme será a 

cor do produto.  

           Os principais produtos fabricados por este setor, e que são destinados preferencialmente à 

construção civil são: tijolos maciços e furados (em diversos tamanhos), telhas de diversos modelos, 

blocos cerâmicos de vedação e estruturais, lajes para forro e piso, elementos vazados e lajotas para piso.  

2.2.1 Argilas para cerâmica vermelha       

            As argilas são as matérias-primas básicas e essenciais para cerâmica vermelha. São sedimentares 

e normalmente superficiais, contendo teores variáveis de matéria orgânica. As indústrias de cerâmica 

vermelha empregam duas ou mais argilas para a obtenção de uma massa com as características desejadas. 

           De modo geral, as argilas para cerâmica vermelha devem possuir as seguintes características: 

- permitir moldagem adequada e ser de fácil desagregação; 

- apresentar granulometria fina e conveniente distribuição granulométrica dos argilominerais e inertes (a 

fim de garantir o controle das dimensões finais do produto); 

- apresentar razoável teor de matéria orgânica, que juntamente com a granulometria adequada conferem 

boa plasticidade e a necessária resistência mecânica (que evita deformações e permite o manuseio das 

peças cruas); 

- não conter ou apresentar baixo teor de carbonatos, sulfatos e sulfetos; 

- apresentar cor vermelha após a queima. 

A essas características podem-se acrescentar algumas propriedades apresentadas pelas argilas, 

durante e após o processo de transformação em produtos acabados, tais como: plasticidade, porosidade, 

retração linear, absorção de água e resistência mecânica. 
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           A plasticidade é a propriedade de algumas argilas que, quando misturadas com água, podem ser 

moldadas em diferentes formatos por meio de pressão ou modelagem, mantendo esse novo formato 

depois de cessada a aplicação da força externa. 

           Uma argila pode, em geral, absorver água até certa quantidade e manter, em certos níveis de 

umidade, um comportamento plástico.    

           Para que uma argila possa ser considerada deformável, seu conteúdo de água deve estar 

compreendido entre certos valores de forma que não seja excessivamente rígida (argila seca) ou que 

apresente propriedades de uma suspensão (barbotina).  

           A plasticidade depende dos seguintes fatores: 

- composição mineralógica; 

- tamanho e distribuição das partículas; 

- capacidade de troca de cátions e dos ânions; 

- ph da argila; e, 

- a tensão superficial da água. 

           A porosidade depende da natureza dos constituintes; da forma, tamanho e posição relativa das 

partículas e dos processos de fabricação. A máxima densidade e a mínima porosidade se conseguem 

quando a distribuição granulométrica compreende uma grande e gradual variação de diâmetros, tal que 

os grãos menores se situem dentro dos vazios deixados pelos grãos maiores. A pressão diminui a 

porosidade já que facilita a interpenetração das partículas.  

           A porosidade influi nas propriedades da argila (principalmente físicas): absorção de água, 

condutibilidade térmica e elétrica, resistência à abrasão, resistência mecânica e a refratariedade. Durante 

a queima, a porosidade aumenta como conseqüência do desprendimento de gases devidos à combustão 

da matéria orgânica e à decomposição dos carbonatos de magnésio y cálcio. 

           Usualmente corpos feitos a partir de argilas sofrem redução de tamanho (retração ou contração) 

após secagem e após queima. A retração após secagem é conseqüência da eliminação da água utilizada 

na formação do corpo. Ao ser eliminada a água e surgirem os vazios por ela deixados, ocorre uma 

aproximação das partículas em conseqüência das forças de atração eletrostáticas, provocando o que se 

conhece por aglomeração. Na queima, a retração é produzida pela formação de fases líquidas que tendem 

a encher ou fechar os poros existentes a provocar a contração do material. 

           A absorção de água é função da composição da argila. Mas isto não significa que possa variar 

indefinidamente. Na verdade, existem valores limites determinados entre os quais pode variar a absorção 

de água de uma argila. Abaixo ou acima desses valores limites, a utilização para determinados fins pode 
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ser comprometida. No caso de produtos cerâmicos propriamente ditos, a absorção de água também 

deverá variar dentro de determinados limites, de maneira que o desempenho do produto não seja 

comprometido, quando em uso. Uma absorção de água muito baixa pode comprometer a aderência da 

argamassa, enquanto uma absorção muito alta pode reduzir a resistência do bloco, quando usado 

aparente. 

           Apesar de serem constituídos por minúsculas partículas, corpos formados a partir de argilas 

apresentam notável resistência mecânica a verde (com a umidade com que foram formados), a seco 

(após eliminação da água com secagem entre 105ºC e 110ºC) e após tratamento térmico em temperaturas 

adequadas (geralmente a partir de 800ºC). Após queima, a alta resistência mecânica decorre da presença 

de fundentes que produzem o aparecimento das fases líquidas. Há dois fatores básicos que explicam a 

resistência mecânica de um corpo cerâmico: um é a granulometria, forma e anisometria das partículas; 

outro é um fenômeno de aglomeração e sinterização, que é mais facilmente obtido quanto menor a 

granulometria.  

2.3 Processo produtivo 

           A produção ou fabricação de produtos cerâmicos compreende várias fases, desde a exploração 

do barreiro ou jazida e tratamento prévio da matéria-prima, passando pela homogeneização, moldagem 

e secagem do material, até sua queima ou cozimento. É nesta última etapa, a queima, que ocorrem as 

reações que farão com que os produtos adquiram as propriedades desejadas em função do uso ou emprego 

a que se destinam. 

           Na verdade, durante a exploração do barreiro ou jazida, não se realiza nenhuma transformação na 

matéria-prima; de maneira que muitos podem não considerá-la parte do processo. Mas levando em 

consideração que antes de começar a produção, e até mesmo antes da extração, é necessário caracterizar 

a argila com o objetivo de verificar sua utilidade para os fins desejados, pois se inclui como parte do 

processo. A caracterização permitirá determinar se se deve beneficiar ou não a argila a ser utilizada, a 

dosagem, a quantidade de água necessária e a temperatura de queima, entre outros.  

A seguir, se expõem as etapas do processo fabril de blocos de vedação. A Figura 2.1 mostra o 

fluxograma de fabricação de blocos cerâmicos.  

 

                        FLUXOGRAMA - Processo de Fabricação de Cerâmica Vermelha 
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Figura 2.1 

2.3.1 Exploração da jazida  

           O processo de produção se inicia com a exploração da jazida e a extração do barro. Quando se 

tem em vista a exploração de uma jazida de argila, inicialmente deve-se fazer um estudo completo das 
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características do material (caracterização da matéria-prima) que se vai explorar e do volume de que se 

poderá dispor. A finalidade do estudo é definir se esse material (argila) reúne as condições necessárias 

para o tipo de produto que se pretende produzir, de maneira que se possam obter determinadas 

características no produto final. Esta é uma etapa que não pode nem deve ser esquecida ou omitida, uma 

vez que muitos dos problemas encontrados durante o processamento são uma consequência direta da 

falta de caracterização da matéria-prima. 

           Qualitativamente, o estudo do material será feito quanto à sua composição (teor em material 

argiloso) pureza e características físicas. A apreciação do material irá até o seu comportamento sob 

secagem e cozimento. Este estudo inicial é importante, pois dirá quais os produtos que se poderão obter 

com a matéria-prima, quais as eventuais correções que deverão ser feitas e finalmente, qual o 

equipamento a ser utilizado (deve-se verificar se a argila contem muito carbonato de cálcio ou compostos 

sulfurosos, os quais originam o aparecimento de fendas ou trincas; se contem muita matéria orgânica, o 

produto será muito poroso; se tiver muito cal, poderá vir a queimar quando receber umidade, estourando 

o reboco ou parede; a formação de vidro, da qual depende a dureza, também varia com a composição; e 

assim por diante.  

           Mediante estudos concretos e sondagens, é possível prever o tempo provável de exploração assim 

como elaborar um plano racional para a extração, procurando economizar e tornar viável a exploração. 

           No plano de extração deverão ser considerados os seguintes fatores: 

- formação da jazida; 

- topografia do local; 

- escoamento das águas; 

- profundidade a ser alcançada; e, 

- colocação dos escombros. 

           Os meios auxiliares de que se poderá dispor para extração das argilas vão desde o equipamento 

rudimentar como pás, picaretas, carros de mão, até equipamento mecanizado de grande produção como 

escavadeiras, retroescavadeiras, tratores, etc. 

           No Brasil a extração é realizada a céu aberto e geralmente as empresas possuem suas próprias 

jazidas. Em algumas regiões são formadas cooperativas entre as empresas para realizar a extração, o que 

geralmente traz uma diminuição no custo da matéria-prima. 

           O transporte da jazida para a fábrica é realizado através de caminhões basculantes (Figura 2.2). O 

plano de extração normalmente prevê a remoção de estéreis, isto é, a vegetação, o solo arável e outros 
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materiais “maléficos” ao processo; além disso, a argila é separada em montes em função das diferentes 

camadas encontradas no solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 2.2: Transporte de matéria-prima.                 

      

2.3.2 Estocagem: sazonamento ou apodrecimento 

           As argilas devem ser estocadas a céu aberto por longos períodos de tempo, obtendo-se com isso 

características adequadas ao seu processamento. Essa prática, chamada sazonamento ou apodrecimento, 

é muito comum desde a antiguidade, pois os processos de intemperismo (sol, chuva, etc.) contribuem 

com a fermentação das partículas orgânicas que também ficam coloidais, aumentando e melhorando a 

plasticidade; provocam o alívio de tensões dos blocos de argila, lixiviam os sais minerais e 

homogeneízam a umidade ou distribuição de água nas argilas, entre outros fatores.  

      Os depósitos dos pátios das fábricas (Figura 2.3) chegam a ter vários metros de altura por algumas 

dezenas de metros de comprimento. Para a formação de depósitos, as argilas são distribuídas em camadas 

de acordo com suas características. A espessura das camadas e sua alternância dependem das 

características de cada argila e das características desejadas da mistura final. 

           A argila demora algumas semanas na chuva até atingir sua plena plasticidade. Materiais magros 

podem demorar meses para manifestar certa plasticidade. Os nãos plásticos, que são rochas desagregadas, 

não desenvolvem plasticidade. O controle do tempo de sazonamento é essencial para os plásticos e 

magros. É preciso molhar os depósitos (ou montes) de argila durante a estiagem e ao mesmo tempo, 
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manter estoque de matéria-prima pronta embaixo de galpões cobertos durante a temporada de chuvas. 

Evitar falta ou excesso de água é fundamental. Faça sol ou chuva, o objetivo é manter constante o teor 

de água de extrusão. A retração de secagem é maior que a retração de queima. Não é somente a 

temperatura que gera variação de tamanho. A variação do teor de água modifica a retração de secagem, 

ainda mais. É preciso ajustar o teor de água exatamente no valor constante otimizado para a extrusão, a 

fim de produzir produtos de dimensões constantes.       

           Após o período de sazonamento (que pode variar de algumas semanas a alguns anos) é 

recomendável que a argila seja transportada para um pátio coberto, ou seja, recoberta com lona, evitando 

assim o excesso de umidade ou o ressecamento. Logo então, o depósito começa a ser cortado 

perpendicularmente ao solo e o material é então transportado para a seguinte fase: a preparação da 

matéria-prima.       

                            

                                           Figura 2.3: Estoque e depósito de matéria-prima 

 

2.3.3 Preparo da matéria-prima  

           Grande parte das matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica tradicional é natural, 

encontrando-se em depósitos espalhados na crosta terrestre. Após a mineração (extração) e estocagem, o 

material deve ser beneficiado. O beneficiamento compreende todos os processos de depuração ou 

purificação, divisão, homogeneização e obtenção da umidade adequada da matéria-prima. Estas 

operações, de modo geral, precedem a fabricação propriamente dita dos produtos cerâmicos, que 

compreende a moldagem, secagem e a queima ou cozimento dos mesmos. 

           Por depuração ou purificação entende-se a eliminação de determinadas impurezas que possam 

prejudicar o material, tais como quartzo, mica, grãos duros, nódulos de cal, sais solúveis, matéria 

orgânica grosseira e outras que, além de produzir uma perturbação no tratamento mecânico posterior e 
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dar origem a uma secagem anormal, têm ação química prejudicial que diminui a qualidade do produto 

fabricado. Raramente se utilizam processos químicos no beneficiamento.                      

           O preparo da matéria-prima se inicia com a homogeneização do tamanho das partículas. A 

distribuição granulométrica de uma matéria-prima é de fundamental importância para as características 

finais dos produtos. Isto se consegue com uma adequada moagem. A moagem tem por objetivo reduzir 

o tamanho dos sólidos, desenvolvendo assim maior superfície de contato entre as partículas, facilitando 

a reação química e a homogeneização entre os sólidos. É realizada de acordo com as características da 

matéria-prima, como dureza e tamanho dos fragmentos a moer, assim como com a granulometria final 

desejada, em um ou mais estágios, denominados britagem primária, britagem ou moagem secundária e 

moagem terciária ou fina. Isso porque os equipamentos de moagem fina requerem uma granulometria 

inicial da matéria-prima bastante reduzida.  

 Algumas empesas, com o objetivo de melhorar a homogeneização, realizam algumas destas 

etapas mais de uma vez. Por exemplo, laminando-se duas vezes, a mistura adquire características  mais 

uniformes, tornando mais eficientes s fases seguintes do processo e melhorando o produto final. 

           Em geral, costuma-se utilizar um laminador após a moagem, com a finalidade de melhorar a 

desintegração da argila mediante a diferença de velocidades dos dois rolos laminadores.     

2.3.4 Preparo da massa              

           Os materiais cerâmicos geralmente são fabricados a partir da composição de duas ou mais 

matérias-primas, além de aditivos e água ou outro meio. Mesmo no caso da cerâmica vermelha, para a 

qual se utiliza apenas argila como matéria-prima, dois ou mais tipos de argila com características 

diferentes entram na sua composição. Raramente emprega-se apenas uma única matéria-prima. Dessa 

forma, uma das etapas fundamentais do processo de fabricação de produtos cerâmicos é a dosagem das 

matérias-primas e dos aditivos, que deve seguir com rigor as formulações de massas, previamente 

estabelecidas. 

           Os diferentes tipos de massas são preparados de acordo com a técnica a ser empregada para dar 

forma às peças. De modo geral, as massas podem ser classificadas em: 

- suspensão, também chamada barbotina, para obtenção de peças em moldes de gesso ou poliméricos; 

- massas secas ou semisecas, na forma granulada, para obtenção de peças por prensagem;           

- massas plásticas, para obtenção de peças por extrusão, seguida ou não de torneamento ou prensagem.  

           Para efeitos deste trabalho, se tratando de cerâmica vermelha e de tijolos de vedação (obtidos por 

extrusão), o interesse recai na preparação de massas plásticas.  
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           As massas plásticas são utilizadas na obtenção de peças por extrusão e podem ser preparadas por 

diferentes processos: 

- a mistura de matérias-primas, aditivos e água é feita num misturador tipo mós, sigma ou outros, 

ou num misturador acoplado à máquina de extrusão, onde um conjunto de pás e hélices realiza 

essa operação. A massa assim obtida apresenta um teor de umidade na faixa de 15 % a 30 %, 

dependendo do tipo de produto; 

- a mistura de matérias-primas, aditivos e água é feita em moinho de bolas, em seguida, a massa é 

despejada em um tanque com agitação mecânica e posteriormente bombeada para um filtro-

prensa, onde parte da água é eliminada, obtendo-se as chamadas tortas ou bolachas, isto é, a massa 

se transforma num tipo de placa. Após certo repouso para controle de umidade, são extrudadas; 

- no caso de cerâmica vermelha para fabricação de peças, tais como: tijolos furados, lajes, lajotas, 

blocos, tubos cerâmicos (manilhas) e telhas, após dosagem das matérias-primas elas são 

submetidas a uma série de operações como: desintegração, laminação e homogeneização em 

misturadores horizontais, quando então é obtida a massa plástica em condições para ser 

extrudada.      

           A formulação das massas é feita com base na composição química das matérias-primas, na 

composição mineralógica, nos seus comportamentos físicos e físico-químicos. Portanto, para se formular 

uma massa recorre-se aos ensaios físicos das matérias-primas, como a cor de queima, a contração linear, 

o resíduo em peneira, a resistência à flexão e à compressão, a dilatação térmica linear, etc; a análise 

química das matérias-primas, como também a análise mineralógica. 

           Para garantir as propriedades finais do corpo cerâmico é fundamental o beneficiamento adequado 

da matéria-prima e a correção das suas propriedades físico-químicas. Isto se faz necessário para viabilizar 

sua conformação e até seu manuseio a cru. 

           A combinação e composição de certas matérias-primas determinam o coeficiente de dilatação, a 

sensibilidade ao choque térmico, a resistência a gretagem, a resistência mecânica a verde e as demais 

características físicas e químicas da massa.             

           A curva de queima é determinada em função das substâncias constituintes do corpo, de suas 

propriedades físicas e químicas e dos fenômenos químicos e físicos que ocorrem nas diversas 

temperaturas do ciclo de queima, especialmente na temperatura máxima, que determina as características 

finais do produto acabado. 

           A dosagem dos componentes da massa consiste na medida por pesagem ou por volume. Na 

dosagem por pesagem tem-se maior precisão nos resultados, desde que se controle a umidade dos 
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componentes da massa. No caso da dosagem por volume, além do controle da umidade, deve-se levar 

em consideração a granulação dos componentes. 

           No caso dos produtos estruturais, faz-se a dosagem por volume através de caixões dosadores e 

silos dosadores. A utilização de silos dosadores é feita quando as matérias-primas são secas e moídas. 

Neste caso, trata-se da preparação de massa por via seca. 

           A dosagem por pesagem consiste na colocação do material previamente seco e moído, num 

recipiente equipado com balança. Após a pesagem, o material é conduzido para a moagem a seco ou 

úmido. 

           A mistura dos componentes das massas pode ser feita em misturador horizontal simples ou de 

filtro, de galgas ou misturador cônico.  

          Misturar consiste em homogeneizar uma quantidade determinada de água, com uma quantidade de 

argila, que será tanto mais perfeita, quanto mais uniforme for esta mistura. 

           Quando um misturador não mistura bem, apesar de ser eficiente, deve-se buscar a solução na 

moagem dos componentes da massa. Admitindo-se que a moagem se realize de maneira conforme, o 

misturador constitui a máquina chave para a fabricação. 

          O operador encarregado do misturador deve inspecionar constantemente o grau de umidade da 

mistura, já que um erro de umidade ocasiona defeitos nas peças moldadas (trincas e deformações). A 

alimentação da água deve ser feita na posição de alimentação da massa, para proporcionar uma boa 

distribuição desta em toda a massa. 

           Após a mistura, a massa passa por outro laminador, desta vez com a finalidade de proporcionar 

maior homogeneidade à massa. A montagem racional de uma cerâmica impõe a instalação de pelo menos 

um laminador, mesmo que a argila seja pura, pois ele faz parte do ciclo de preparação do produto.    

2.3.5 Conformação: a extrusão 

          Entende-se por conformação ou formação a etapa do processo cerâmico onde a matéria-prima, ou 

melhor, a massa ou mistura, assume uma forma ou formato bem definido. Existem diversos métodos de 

conformação: tornearia, colagem, extrusão e prensagem. A opção de um determinado método depende 

das condições de trabalho das massas, do tamanho da peça, das dificuldades de fabricação, das tolerâncias 

e do fator econômico, entre outros.    

           Tratando-se de massas plásticas, a extrusão é o método de conformação usado. Utiliza-se na 

conformação de peças de seção transversal regular, tais como: tijolos vazados (ou furados), blocos, tubos, 
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telhas, lajes, lajotas e outros de formato regular. Espera-se que nesta etapa a massa chegue com um 

conteúdo de água entre 18 a 30 %.  

           A extrusão consiste em fazer passar (forçar) uma coluna de argila compactada, por meio de um 

dispositivo propulsor, através de um bocal ou matriz (boquilha) com determinado formato. O mecanismo 

propulsor pode ser de cilindros, de pistão ou de hélices. O dispositivo propulsor mais utilizado é de hélice. 

A extrusora, comumente conhecida por maromba, está constituída por (Figura 2.4):  

- alimentador - misturador; 

- extrusão de cilindros de massa; 

- grelha de entrada no vácuo; 

- caracol extrusor helicoidal; 

- camisa acanalada; 

- pente de sustentação dos machos; e, 

- machos da boquilha. 

           Em geral as marombas costumam trazer acoplado um misturador cuja influência no que diz 

respeito ao funcionamento da maromba é grande. Portanto, o funcionamento, o desgaste e a regularidade 

da maromba serão ótimos, sempre que receba mistura convenientemente preparada. 

          O misturador deve ser alimentado um pouco acima do nível das hélices, para uma perfeita mistura 

dos componentes. 

           O alimentador-misturador possui facas. No seu trecho final possui um caracol helicoidal que 

produz a primeira extrusão contra uma grelha. A grelha serve para extrudar pequenos cilindros de massa. 

A câmara de vácuo retira o ar desses pequenos cilindros soltos. O caracol helicoidal gira. A massa girando 

entra em atrito contra a camisa acanalada sem avançar. A camisa possui nervuras acanaladas em sentido 

contrário ao sentido de rotação do caracol. As nervuras forçam o avanço. 

           A parte inicial do alimentador da maromba é parecida ao misturador de facas da preparação de 

massa. Na Figura 2.4, a massa passa do misturador de facas a um primeiro caracol helicoidal que extruda 

sobre a grelha. Na grelha são retidas as raízes e acontece a extrusão dos pequenos cilindros de massa. A 

finalidade da primeira extrusão é fragmentar a massa no interior da câmara de vácuo, a fim de facilitar a 

saída do ar.  
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                                                   Figura 2.4: Extrusora (maromba) 

 
 

2.3.6 Secagem 
          
   Junto com a queima, a secagem faz parte do chamado “tratamento térmico” ao qual são 

submetidas todas as peças extrudadas com finalidade de desenvolver nelas, as propriedades finais.  

 O processo de secagem é uma operação importante na fabricação dos produtos cerâmicos. 

Enquanto os ditames da economia requerem a secagem mais rápida possível, uma programação de 

secagem demasiadamente rápida causa retração diferencial, causando a formação de trincas.  

           Na verdade, após a etapa de conformação, as peças em geral continuam a conter água, proveniente 

da preparação da massa. A eliminação do excesso de água da massa é necessária. A seguinte etapa, a 

secagem, uma operação importante na fabricação de muitos produtos cerâmicos, tem esse objetivo.  

           A secagem consiste na eliminação, por evaporação, da água de formação das peças, através do ar 

aquecido. A água deve ser eliminada de forma lenta e gradual de maneira a evitar tensões, e 

consequentemente, defeitos.  As peças cerâmicas são consideradas tecnicamente secas, se ainda restar de 

1 a 2 % de umidade residual. Contração excessiva, se particularmente rápida e não uniforme, pode 

ocasionar deformações e o desenvolvimento de fendas ou trincas no corpo cerâmico. Além disso, ocorre 

à formação de poros.  



 

 

31 

 

           A secagem de uma massa cerâmica é influenciada por diversos fatores: a temperatura, a umidade 

relativa do ar, a velocidade e a direção de aplicação do ar, a composição granulométrica da massa, a 

forma e dimensão das peças e o método de conformação. 

           A colocação das peças para secagem obedece a critérios específicos, pois, a disposição e o arranjo 

das mesmas favorecem a secagem. 

           A condição ideal de secagem seria aquela em que o centro da peça estivesse com temperatura 

superior à da superfície. Dessa maneira, a tensão de vapor forçaria a difusão da umidade até a superfície. 

           Sabe-se que uma argila muito plástica, de granulometria muito fina, necessita de uma grande 

quantidade de água de amassamento e, portanto, experimenta uma elevada contração. A velocidade de 

secagem torna-se lenta, pois, a massa apresenta uma textura muito compacta, o que dificulta a migração 

da água até a superfície.   

           A evolução da retração de secagem em função da perda de água é representada pela chamada 

Curva de Bigot. (Figura 2.5)                                        

                                                                        

                                       
 
                                                      Figura 2.5: Curva de Bigot 

 

           A figura acima mostra uma Curva de Bigot que descreve a evolução da retração de secagem em 

função da perda de água de conformação. O ponto (A) representa a quantidade de água de umidade que 
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as peças apresentam no início da etapa de secagem. Na abscissa pode-se obter a retração total de secagem 

que irá ocorrer. A linha (A-B) representa a primeira fase de secagem com eliminação de água de 

plasticidade, localizada entre as partículas. Nesta primeira fase, a velocidade de secagem é constante já 

que a água migra até a superfície da peça, formando um filme e daí é evaporada e maneira. A quantidade 

de água que migra é proporcional à que se evapora. Ocorrem variações sensíveis nas dimensões da peça 

devidas à aproximação dos grãos pela saída da água coloidal. É a fase mais problemática durante a 

secagem uma vez que a eliminação de água entre as partículas é acompanhada de retração. A retração é 

proporcional quantidade de água evaporada.   

           A linha (B-C) representa a segunda fase de secagem caracterizada pela eliminação de água 

intersticial. Teoricamente, o ponto (B) deveria situar-se no eixo das abscissas, indicando ausência de 

retração de secagem quando se inicia a eliminação de água intersticial. Entretanto, na prática, todas as 

partículas entram em contato ao mesmo tempo, já que a superfície seca com mais rapidez que o interior 

da peça. Com isso, parte da água evaporada ainda se origina da interposição entre partículas. Por outro 

lado, à medida que evapora esta água de plasticidade a água intersticial proveniente dos capilares e que 

não produz retração, vai tornando-se predominante. O ponto (D) separa os dois tipos de água de umidade. 

A água de plasticidade corresponde ao valor (D-E) enquanto a água intersticial é representada pelo 

segmento (D-C). 

           Uma vez concluída completamente a retração, o que ocorre ao se alcançar o ponto (B), a 

velocidade de secagem pode ser aumentada. Consequentemente, a secagem pode ser feita de maneira 

rápida a partir desse ponto, sem que surjam problemas posteriores de deformações ou trincas.  

           Portanto, os procedimentos de secagem de uma mistura plástica podem ser orientados pela Curva 

de Bigot. 

           A secagem pode ser natural ou artificial (secadores controlados). Na secagem natural, as peças 

são colocadas em locais abertos (galpões), onde são expostos à ventilação e ao calor, naturalmente. Às 

vezes, os gases quentes dos fornos em resfriamento são aproveitados e jogados entre as peças a secar. 

Também há recirculação do ar nos locais de secagem. (Figura 2.6)               
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 a)                                                                             b) 

                                         Figura 2.6: Secagem natural  

           

            
           Este tipo de secagem é demorado, as peças são normalmente secas num período que pode variar 

de 8 a 15 dias, dependendo da umidade relativa do ar nos galpões. Além do mais, se requer muito espaço 

coberto, onde as peças são colocadas; estas são muito manipuladas, acarretando grandes perdas e 

afetando o bom andamento dos fornos. 

           A secagem natural é apropriada para peças de grandes dimensões e formas complicadas, onde a 

secagem forçada é prejudicial. 

           Na secagem artificial ou em secadores, as peças podem ser arranjadas em prateleiras ou no próprio 

piso do secador. O secador artificial é um ambiente fechado, de capacidade variável e que pode ser 

ajustado à carga a secar. Funciona com temperaturas elevadas, com ar aquecido por uma fonte geradora 

de calor, ou ainda, se utiliza o calor de resfriamento dos fornos.  As peças são aquecidas com calor úmido 

e com o passar do tempo, aumenta-se gradativamente a temperatura e se diminui a umidade ambiente. A 

temperatura pode variar entre 50 ºC e 150 ºC. Dessa forma, as peças são secadas sem problemas e no 

menor tempo possível, atendendo às exigências dos fornos. 

          A umidade relativa do secador vai de aproximadamente 90 % a menos de 20 % no final da 

secagem. 

           O tempo de secagem varia muito, dependendo da carga, do tipo de massa, do tamanho da peça e 

pode atingir de 12 a 24 horas.  

           Os secadores para materiais cerâmicos podem ser: 

- contínuos; 
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- estáticos; ou 

- semicontínuos. 

            Os secadores contínuos estão constituídos por galerias, que contém um número determinado de 

carrinhos, nos quais a uma dada entrada de produtos por uma extremidade, corresponde uma saída pela 

outra. (Figura 2.7)  

           A entrada e a saída se produzem de maneira regular e contínua, dia e noite e em alguns casos aos 

finais de semana. É preciso dotar o secador contínuo de locais para armazenagem de material úmido e 

seco para permitir e favorecer seu funcionamento regular.  

           O material entra por uma extremidade oposta à alimentação do ar, com temperatura e umidade 

variando gradualmente ao longo do túnel, mantendo-se constantes no tempo. 

 
                                                                                          

                                           
Figura 2.7: Secador contínuo       

     
           Sob o aspecto funcional interno, o secador contínuo está caracterizado por uma distribuição fixa 

no tempo e no espaço das condições termohigrométricas e é o produto mesmo que no seu deslocamento 

de uma extremidade a outra, pode encontrar variações graduais de secagem. A denominação “contínuo” 

decorre do tempo de secagem, compreendido entre 15 e 40 a 50 horas. 

           Os secadores estáticos estão constituídos por câmaras, com funcionamento intermitente e ciclos 

de trabalho compreendendo a carga e descarga, com duração entre 12 e 72 horas. 

           Durante o período de trabalho das máquinas de produção, as câmaras são carregadas uma após a 

outra, em número correspondente ao volume de produção. Assim que a câmara está cheia, é fechada e 

pode começar seu processo de secagem, caracterizado pelo fato de que o produto permanece parado e se 

faz variar no tempo, as condições termohigrométricas internas. 
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           Os ciclos mais curtos de secagem são para materiais furados e peças de pequena espessura, e os 

longos são para materiais maciços e formatos complicados, contendo argilas com alto teor de umidade. 

           Os secadores são alimentados com ar quente, provindo de uma fonte de calor, através de 

canalizações externas e um registro de regulagem para cada câmara.  

           O material é colocado em prateleiras, manual ou mecanicamente, dependendo da produção da 

máquina. As peças são espaçadas e orientadas segundo o sentido da corrente de ar, de modo que a máxima 

superfície seja exposta, a fim de se obter uniformidade na velocidade de secagem. 

           De acordo com a passagem do ar pelo material, os secadores podem ser: com ventilação mediante 

aparelhos móveis ou com ventilação mediante aparelhos fixos de recirculação. Normalmente os 

primeiros se caracterizam pela pequena extensão de fluxo de ar, a fim de retardar a secagem na 

extremidade e as várias passagens internas das peças, considerando-se a ventilação intermitente. Os 

segundos são caracterizados pela ventilação com aparelhos fixos, que efetuam também uma recirculação 

de quantidade fixa de ar. 

           Para cada câmara é possível, teoricamente, efetuar um processo particular de secagem, sendo cada 

uma independente das outras. A possibilidade de utilizar diferentes condições para tipos diversos de 

produtos é uma importante vantagem deste tipo de secador. 

           Os secadores estáticos não têm necessidade de armazenagem como os contínuos, mas estão 

estritamente sujeitos aos horários de produção das máquinas para as operações de carga e descarga. 

           Entende-se por secador semicontínuo um secador semelhante ao contínuo quanto à carga, sobre 

carrinhos e o percurso dos mesmos na galeria (túnel), porém a diferença do contínuo, todos os carrinhos 

produzidos num ou dois turnos de trabalho, devem ser introduzidos completamente na galeria, sem 

armazenagem de reserva. Portanto, o ritmo de avanço dos carrinhos é igual ao da produção e durante as 

horas de repouso das máquinas, o funcionamento é similar ao de um secador estático, com a importante 

diferença de que a saída do ar ocorre sempre, na extremidade de entrada dos carrinhos. 

           Em termos do funcionamento, o semicontínuo se aproxima tanto mais ao contínuo, quanto mais 

tempo duram os tempos de produção e o ciclo de secagem, é tanto mais semelhante ao estático no caso 

inverso. 

           Independente do tipo de secagem adotada (natural ou artificial) ou do tipo de secador empregado 

(contínuo, estático ou semicontínuo), após a secagem, as peças devem adquirir uma boa resistência 

mecânica, de maneira a facilitar suas manipulações sem se quebrarem (resistência a verde). 

 No Brasil são utilizados três tipos de secadores artificiais: estáticos, contínuos e semicontínuos. 

A seguir observamos as principais características dos secadores em questão: 
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Secador estático: 

 Geralmente são de pequeno porte e os produtos a secar ficam imóveis; 

 Temperatura e fluxo de ar em variação podem ser alterados; 

 Normalmente utilizados por fabricantes de telhas, peças especiais e de grande porte; 

 Indicado para produtos com espessuras irregulares; 

 Início de secagem exige cuidados especiais e a velocidade de aquecimento é muito alta. 

Secador contínuo: 

 Requer cuidados no início da secagem, como no estático, a velocidade de aquecimento é muito 

alta; 

 Geralmente trabalham com ventiladores móveis; 

 Possuem baixo custo operacional, utilizando-se de ar quente dos fornos. 

Secador semicontínuo: 

 Produtos a secar são móveis; 

 Fluxo de ar em variação é constante; 

 Indicado para operação conjugada com fornos contínuos. 

Independente do tipo, o aquecimento dos secadores pode ser feito através de fornalhas ou 

aproveitando a sobra de calor dos fornos. Esta última opção resulta na maior eficiência no processo, 

gerando assim, redução nos custos. 

2.3.7 Queima 

           É talvez a etapa mais importante na fabricação dos materiais cerâmicos. Durante a queima 

ocorrem reações químicas as mais diversas; algumas são rápidas, outras exigem tempo; algumas devem 

completar-se, ouras devem ser evitadas; algumas devem ocorrer no início, outras no fim. Disso resulta 

que o problema é complexo, e influi não somente a temperatura alcançada, mas também a velocidade de 

aquecimento, de resfriamento, atmosfera ambiente, tipo de forno, combustível usado, etc. É nesta fase 

onde se manifesta grande número de defeitos provenientes das etapas anteriores da produção, como por 

exemplo: preparação de massas, conformação das peças, secagem arranjos para queima, etc. 

           O objetivo principal da queima é a ocorrência das reações e transformações químicas e físicas nos 

componentes da massa de maneira a conferir ao corpo cerâmico as propriedades necessárias à sua 

utilização. A queima é feita em fornos industriais de grandes capacidades, tipos e que utilizam diferentes 

tipos de combustíveis (lenha, pó de serra, gás). 
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           O fator temperatura – tempo é muito importante para provocar as reações e a atmosfera do forno 

também influi no resultado final, pois os constituintes da massa também reagem com os gases que estão 

em contato. 

           O principal cuidado na queima deve ser o de dar uniformidade de calor ao forno, para evitar que 

umas peças queimem mais que outras. Outro cuidado deve ser o de se obterem as temperaturas ideais 

exatas, o que vai depender especificamente da composição da massa. 

           As transformações antes mencionadas obrigam a manter uma marcha de aquecimento e 

esfriamento típica para cada produto. Se a queima for feita em marcha lenta, os perigos em grande parte 

serão afastados, porém, haverá um gasto excessivo de combustível. A queima rápida é economicamente 

interessante, mas a qualidade do produto pode se ressentir. 

           Os ensaios térmicos das massas possibilitam o estabelecimento da curva de queima teórica. Esta 

informação permite conduzir a queima na prática. Por exemplo, na zona de grandes variações 

dimensionais para pequenas variações de temperatura, a elevação de temperatura ser fará lentamente. 

Esta variação será mais rápida quando houver pouca variação dimensional com mudanças de 

temperatura. Com um adequado esquema de aquecimento e controle da temperatura do forno, serão 

evitadas deformações, fissuras e rupturas das peças durante a queima. 

           Durante a queima de um corpo cerâmico, à medida que a temperatura aumenta, verificam-se os 

seguintes fenômenos: 

- um pouco além de 100ºC: eliminação da água higroscópica; 

- em 200ºC: eliminação da água de poros ou intersticial; 

- entre 350 e 650ºC: combustão das substâncias orgânicas; 

- entre 450 e 650ºC: eliminação de água de constituição; 

- entre 700 e 950ºC: decomposição dos carbonatos; 

- a partir dos 700ºC verifica-se a reação química da sílica e alumina com os elementos fusíveis, dando 

lugar à formação de sílico-aluminados complexos;           

- acima de 1000ºC ocorre a sinterização do material, proporcionando particular dureza e   compactação.  

Prosseguindo-se o aquecimento, chega-se à completa fusão do corpo cerâmico. 

           A operação de queima pode ser dividida em três estágios: desidratação, oxidação e vitrificação.  

Na desidratação, a água contida nos poros é evaporada, sendo que parte da matéria carbonosa é queimada. 

A velocidade de eliminação destas substâncias depende da quantidade de água, porosidade e textura da 

argila. Um rápido aquecimento causa geralmente defeitos no material. Esse período se completa para 

uma temperatura em torno de 700ºC. Na oxidação, completada aos 900ºC, toda matéria combustível é 
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consumida, o carvão e o enxofre são eliminados, e o óxido ferroso é oxidado, passando a férrico. A 

vitrificação não ocorre nos blocos comuns, mas a temperatura é elevada (1200ºC) até o início da 

vitrificação. Esta consiste na contração e fechamento dos poros da argila pela queima. 

           Para a queima, são utilizados vários tipos de fornos, que podem ser agrupados em intermitentes e 

contínuos. Em geral, os fornos apresentam três zonas, cada uma para uma finalidade: preaquecimento, 

queima e resfriamento. 

           Os fornos intermitentes são fornos de câmaras, individuais e em bateria, nos quais os produtos, a 

instalação para queima e de resfriamento ficam em posição fixa durante a totalidade do ciclo. O calor é 

gerado fora do forno e circula pelo interior, através das pilhas de material cerâmico, até a chaminé. 

Geralmente o material não é queimado uniformemente, havendo até necessidade de desprezar algumas 

peças por falta ou excesso de queima. Este tipo de forno está limitado à queima de produtos especiais, 

que têm um mercado distinto do das produções e massa. Também são indicados para os casos de 

aquecimento e resfriamento longos, nos casos de peças de grandes dimensões, tijolos de sílica, etc. 

           Os fornos contínuos consistem, essencialmente, em séries de câmaras, de modo que quando uma 

câmara está em fogo, os gases da combustão são levados a atravessar todas as outras antes de chegarem 

à chaminé, havendo assim um pré-aquecimento, com a consequente economia de combustível. Só uma 

câmara fica fora de operação, e é a que está sendo carregada. Os fornos contínuos podem ser: tipo 

Hoffmann ou tipo túnel.  

           No tipo Hoffmann, o material se mantém fixo e o fogo é móvel. O combustível utilizado é lenha, 

carvão, serragem, etc. A combustão é realizada pelo ar quente que vem das câmaras que estão em 

resfriamento. O arranjo das peças deve possibilitar a movimentação dos gases em direção a chaminé, de 

tal maneira que o calor se distribua tanto na parte superior, como na inferior. Um arranjo mal feito 

acarreta uma combustão incompleta, verificada pelo acúmulo de carvão justamente com as cinzas, após 

a queima. Isto se deve, também, a regulagem inadequada da tiragem (fluxo de ar quente que sai, e de ar 

frio que entra, numa fornalha). Portanto, a tiragem e o arranjo das peças são os elementos que regulam o 

bom funcionamento do forno. 

           Este tipo de forno tem vantagens, porque ao mesmo tempo em que ocorre a queima, verifica-se a 

enforna e desenforna do material e também porque os gases da combustão realizam o preaquecimento 

do material a queimar. Outra vantagem é a recuperação de calor das câmaras que estão em resfriamento, 

para a zona de queima ou ainda, direto para a secagem dos produtos nos secadores. Referindo-se à altura 

da carga, esta não deve ser muito além de 1,5 m, pois dificulta o arranjo pelos operadores.    
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           O forno tipo túnel de chama livre é constituído por uma longa galeria retilínea, com altura 

relativamente pequena, comparada com o comprimento, que pode chegar até 1,40 m. 

           Nestes fornos o material é que se movimenta, enquanto o fogo fica fixo. O material a queimar é 

colocado sobre vagonetas, que percorrem lentamente a galeria, de uma extremidade à outra, sobre trilhos, 

empurradas com velocidade contínua, por um pistão hidráulico, colocado na extremidade da entrada. Em 

intervalos regulares, uma vagoneta é introduzida na galeria e, na extremidade oposta outra é tirada. A 

velocidade das vagonetas é contínua e uniforme com relação ao tempo, salvo o tempo para retorno do 

propulsor que é aproveitado para se introduzir outro carro no forno. 

           Os carros com carga atravessam lentamente o túnel, em contracorrente com os gases de 

combustão, produzindo-se assim o preaquecimento. Esses gases são gerados pela queima de combustível, 

na zona central do forno, que é mais larga e é denominada de zona de queima. Nela se atinge a máxima 

temperatura, mantida por certo tempo, até chegar à zona de resfriamento, onde os carros cruzam em 

contracorrente com o fluxo de ar, que por sua vez se aquece e é aproveitado para secagem de produtos 

cerâmicos e parte vai para a combustão.  

           O controle dos fornos é feito por aparelhos e dispositivos, tais como: termopar, termômetro, cone 

pirométrico, pirômetro ótico, etc. 

2.4 As normas técnicas 

           De acordo com a ABNT, normalização é toda atividade que estabelece, em relação a problemas 

existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção 

do grau ótimo de ordem em um dado contexto. 

           A normalização traz, para quem faz uso dela, uma série de benefícios que podem ser classificados 

em qualitativos e quantitativos. Podem ser qualitativos, permitindo entre outras coisas: 

- utilizar adequadamente os recursos (equipamentos, materiais e mão-de-obra, o que pode ser chamado 

de racionalização); 

- uniformizar a produção; 

- facilitar o treinamento da mão-de-obra, melhorando seu nível técnico; 

- registrar o conhecimento tecnológico e 

-facilitar a contratação ou venda de tecnologia. 

           Já os benefícios quantitativos permitem: 

- reduzir o consumo de materiais; 

- reduzir o desperdício; 
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- padronizar componentes; 

- padronizar equipamentos; 

- reduzir a variedade de produtos; 

- aumentar a produtividade; 

- melhorar a qualidade e 

- controlar processos. 

           De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, norma é aquilo que se adota como 

base ou medida para a realização ou avaliação de algo; princípio, regra; modelo, padrão. Já a 

conformidade é definida como o cumprimento dos requisitos determinados pelas normas. Um produto é 

conforme quando atende o que exige a referida norma. 

           Assim, as normas técnicas desenvolvidas pela ABNT visam unificar critérios quanto aos 

requisitos mínimos necessários que os produtos devem satisfazer, com base no Código de Defesa do 

Consumidor, de maneira que suas expectativas e exigências quanto à qualidade, confiabilidade, 

segurança, vida útil do produto e investimento, sejam satisfeitas. Desta maneira criam-se as bases para 

uma concorrência justa e honesta entre as empresas, que poderão usufruir e capitalizar os benefícios 

inerentes à conformidade com as normas técnicas. Consequentemente, a imagem e aceitação dos seus 

produtos serão melhorados, o que certamente contribuirá para a consolidação de seus “status” no 

mercado. O consumidor será igualmente beneficiado ao sentir os efeitos disso tudo, a começar pelo 

sentimento de respeito e consideração que lhe será transmitido assim como a certeza de que estará 

pagando um preço justo pelo produto, sem mencionar o fator segurança associado. 

           As normas técnicas regem todos os aspectos relacionados aos produtos, desde formas e dimensões 

até os métodos de ensaio e os equipamentos requeridos para avaliar a conformidade dos mesmos. 

           Periodicamente são revistas com a finalidade de mantê-las acorde com as mudanças, necessidades 

e demandas do mercado consumidor, procurando evitar seu defase e a perda da vigência. Na verdade, 

segundo princípios internacionais, as normas devem ser revistas a cada cinco anos. Este processo, 

chamado de Revisão Sistemática, é realizado para que o conteúdo das normas possa ser analisado e 

identificar a necessidade de: 

- Confirmação (CON) - quando o conteúdo da norma permanece atual; 

- Cancelamento (CAN) - quando o conteúdo da norma não tem mais aplicação; 

- Declaração de Obsolescência (DOB) - quando o conteúdo da norma está ultrapassado e não é  

recomendado para novos equipamentos, produtos ou serviços, mas, entretanto, a norma deve ser  mantida 

em função da existência de equipamento, produtos ou serviços ainda em utilização; e                   
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- Revisão (REV) - quando o conteúdo da norma está desatualizado em relação à tecnologia. 

           Quando se requer a revisão de alguma norma, é desenvolvida uma pesquisa pela ABNT junto aos 

setores envolvidos, de acordo com a norma a ser avaliada. O resultado da pesquisa é encaminhado ao 

Comitê Brasileiro ou Organismo de Normalização Setorial responsável pela norma, para que seja 

avaliado por uma Comissão de Estudo, de maneira a definir e estabelecer as ações a serem 

implementadas. 

2.5 O setor da construção civil  

 Um  dos  maiores  desafios  do  Estado  brasileiro  e  do  setor  da  construção  civil  é  encontrar  

soluções para a melhoria das condições do habitat urbano. A baixa qualidade de habitações e da 

infraestrutura urbana prejudica fundamentalmente os segmentos de baixa renda da população. 

           Além da questão do déficit quantitativo de moradias e da infraestrutura urbana, existe ainda uma 

deficiência na qualidade das construções e obras que compõem o habitat. Historicamente, frente à 

necessidade de reduzir o custo de seus produtos, a cadeia produtiva teve dificuldade em manter o padrão 

de qualidade dos projetos e obras de habitação e infraestrutura, resultando em soluções insatisfatórias e 

de curta vida útil. 

           A realidade do setor da construção civil antes do surgimento do PBQP-H era marcada por grande 

desigualdade nos padrões de qualidade, prática da não conformidade intencional, desarticulação, 

concorrência predatória, desperdício na produção de obras e baixo nível de inovação tecnológica. Isso 

tudo se refletia em um habitat urbano de baixa qualidade e de curta durabilidade, bem como resultava no 

desperdício de matéria-prima; esta, além de significar prejuízo econômico, contribuía para a degradação 

ambiental e oferta de moradias mais caras. Esse era o retrato do setor da construção civil, um dos setores 

produtivos mais importantes da economia, mas que necessitava de um esforço conjunto em busca da 

qualidade e produtividade. 

           Em 1998, esse esforço ganhou corpo com a criação do PBQP-H, com enfoque inicial no setor da 

construção habitacional; posteriormente, o Programa teve seu escopo ampliado com a inclusão do 

conceito de “habitat” (PBQP-Habitat), envolvendo não apenas a habitação, mas também as obras civis 

nas áreas de saneamento e infraestrutura urbana, possibilitando assim uma abordagem sistêmica e 

integrada da gestão do meio ambiente urbano. 

           O PBQP-H vem se consolidando como importante instrumento de garantia de qualidade no habitat 

urbano, ampliando cada vez mais o acesso às recentes conquistas de qualidade do setor da construção 

civil e beneficiando o cidadão e a sociedade brasileira. A indução a uma cultura da qualidade promovida 
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pelo PBQP-H significa um importante passo em direção à democratização do acesso a um habitat urbano 

de qualidade, condição fundamental da cidadania. 

           O objetivo geral do PBQP-H é: 

Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação 

de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia 

para a população de menor renda. 

           Seus objetivos específicos são: 

- estimular o inter-relacionamento entre agentes do setor; 

- promover a articulação internacional com ênfase no Cone Sul; 

- coletar e disponibilizar informações só setor e do PBQP-H; 

- fomentar a garantia da qualidade de materiais, componentes e sistemas produtivos; 

- estruturar e estimular a criação de programas específicos visando à formação e a requalificação   da 

mão-de-obra em todos os níveis; 

- promover o aperfeiçoamento da estrutura de elaboração e difusão de normas técnicas, códigos de 

práticas e códigos de edificações; 

- combater a não conformidade intencional de materiais componentes e sistemas   construtivos; 

- apoiar a introdução de inovações tecnológicas; 

- promover a melhoria da qualidade de gestão nas diversas formas de projetos e obras habitacionais. 

           No contexto de uma economia em adaptação a novos parâmetros de competitividade e ajuste de 

preços relativos, o cenário inicial do setor de fabricação de materiais e componentes para a construção 

civil, antes da implantação do PBQP-H, permitia a observação das seguintes tendências: 

- deterioração da qualidade dos produtos (nacionais e importados) e da atividade comercial e degradação 

de alguns tipos de componentes e materiais, com grande dificuldade na recuperação da imagem do 

produto;  

- crescimento da atividade de não conformidade intencional de alguns fabricantes que   desestabilizam, 

por efeito “dominó”, grande parte do mercado. Esta atividade ilegal beneficia somente alguns fabricantes, 

revendedores de materiais e construtores inescrupulosos, e prejudica o usuário final da habitação. 

           Nos segmentos industriais direcionados para a produção de materiais de construção para habitação 

era possível observar, ainda que: 

- a tendência do mercado de concentrar-se, por um lado, em conhecidas marcas comerciais e, por   outro, 

em não-conformidade intencional; 
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- até 5 % ou 10 % da produção em não conformidade, devida à falta de capacitação tecnológica   das 

empresas, não desestabiliza o mercado; 

- poucas empresas com capacitação tecnológica e volume de produção em não conformidade   intencional 

desestabilizam toda a qualidade do segmento. 

            O PNQP-H procura reverter esse quadro, mediante o fomento à capacitação tecnológica das 

empresas que desejam produzir em conformidade com as normas técnicas e, dessa forma, combater a 

não conformidade intencional de forma sistêmica. 

           O combate à não conformidade intencional em relação às normas técnicas na fabricação de 

materiais e componentes para a construção civil é um dos principais eixos do PBQP-H. 
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Materiais e métodos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 Materiais e métodos 

           O ponto central da “pesquisa” aqui apresentada consiste em verificar se as características dos 

blocos cerâmicos (blocos de vedação) produzidos no estado, efetivamente satisfazem determinados 

requisitos necessários que os habilitem para o uso. As referências para tal verificação são as normas 

técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, das quais constam os critérios e as 

considerações a serem feitas. 

           A avaliação é centrada nos blocos de vedação já que este produto apresenta algumas 

particularidades tais como: alto índice de perdas no processo fabril, grande número de empresas atuando 

no setor, altas taxas de produção, assim como o uso de grandes volumes de matéria-prima, entre outros. 

Estas particularidades justificam, por si só, conhecer melhor, ver mais de perto e até precisar “o estado 

da arte” imperante no setor. 

           A continuação procede-se à descrição da metodologia e do procedimento experimental 

empregados.   

3.1 Metodologia 

           A metodologia aplicada foi definida a critério do autor, procurando levar em consideração alguns 

fatores para manter o caráter não tendencioso e a imparcialidade dos resultados e da própria avaliação. 

Por exemplo, a coleta das amostras se fez em duas etapas. Na primeira, foram visitadas empresas de 

regiões diferentes, tais como: Açu (A, B, E, N e O), São Gonçalo (C e D), Parelhas (J) e Apodi (M). 

Foram colhidos blocos tanto queimados quanto à verde. Os queimados serviram para a realização dos 

ensaios no laboratório; enquanto os blocos à verde permitiram a elaboração das curvas de gresificação.  

           Na segunda etapa, se procedeu à compra no comércio (casas e lojas de material de construção) de 

blocos de empresas que não foram contempladas na primeira etapa. Apenas se quis incluir na avaliação 
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blocos de diversa procedência (fábricas e regiões) e que atualmente circulam no mercado. Compraram-

se blocos de empresas das regiões de Açu (I), São Gonçalo (F, G e H), São José do Mipibu (K) e Macaíba 

(L). Neste caso, não foi possível obter blocos à verde para a elaboração das respectivas curvas de 

gresificação. Quanto às empresas N e O, se deve esclarecer que ambas foram efetivamente visitadas 

coletando-se apenas blocos à verde nas duas. Por isso, não constam das tabelas de resultados, apenas 

suas curvas de gresificação. 

           As empresas escolhidas foram designadas por letras para sua devida identificação. Em ambos 

casos (escolha e identificação) se manteve a aleatoriedade como principal peculiaridade. Com isto, 

preservou-se a imparcialidade e não tendenciosidade dos resultados, tanto por questões éticas como pela 

integridade das empresas. É oportuno frisar e deixar bem claro que não foi seguido nenhum padrão ou 

critério predefinido, nem para a escolha das empresas a serem avaliadas, nem para a designação das letras 

para efeitos de identificação. 

           Quanto ao tamanho da amostra, na página 7, a norma NBR 7171/1992 estabelece que “para lotes 

de 1000 a 3000 blocos, a resistência à compressão e a absorção de água devem ser verificadas por dupla 

amostragem, sendo que tanto a primeira como a segunda amostra devem conter 13 elementos cada uma”. 

Ou seja, se coletou um total de 26 blocos nas empresas visitadas assim como se comprou igual número 

de blocos no comércio por cada empresa. Todos os blocos foram ensaiados, sempre procurando seguir, 

nos mínimos detalhes, as orientações da norma em relação à maneira de realizar cada ensaio. 

           O critério utilizado para definir a sequência em que seriam realizados os ensaios foi a facilidade 

de lidar com eles, portanto, do mais simples ao mais difícil. Em outras palavras, partiu-se da inspeção 

visual para a determinação das características visuais (identificação, cor, apresentação de trincas, 

quebras, superfícies irregulares e deformações). A seguir, se procedeu à medição dos blocos para a 

determinação das dimensões (altura - H, largura - L e comprimento - C). Feito isto, foram medidos o 

desvio em relação ao esquadro (D) e a planeza das faces (F) para cada bloco de cada amostra (composta 

por 26 blocos) e depois calculada a média. Os ensaios de absorção de água (AA) e resistência à 

compressão (RC), por serem os mais trabalhosos e por consumirem mais tempo para sua realização, 

foram os últimos e nessa mesma sequência (por ser o ensaio de resistência mecânica um ensaio 

destrutivo). Os resultados são apresentados no próximo capítulo na sequência em que foram realizados. 

3.1.1 Inferência estatística  
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Outro aspecto a ser mencionado é quanto aos recursos estatísticos utilizados no cálculo dos 

parâmetros que caracterizaram os blocos das empresas, consequentemente, seus processos de fabricação 

e que permitiram e facilitaram a avaliação.  

           Eis a razão de tal afirmação. Sabe-se que as propriedades desejadas são cedidas aos blocos durante 

o processo de fabricação. Independentemente do que se espere dele, lhe é inerente uma determinada 

capacidade, além da qual, melhoras adicionais serão impossíveis de obter. Porém, a não ser que se façam 

os devidos ajustes, a capacidade não poderá ser melhorada nem ampliada. Por conseguinte, são as 

características ou propriedades apresentadas pelo produto, que irão refletir o que o processo é capaz de 

fazer. Assim mesmo, os valores dos parâmetros calculados, revelam uma situação bastante interessante, 

porém pouco conhecida.     

           Para entender melhor e de maneira clara, mesmo sendo uma primeira impressão da verdadeira 

situação existente, alguns recursos estatísticos foram utilizados como ferramentas na tentativa de 

descrever e explicar o que as empresas estão fazendo. Neste sentido, a Estatística Descritiva forneceu os 

elementos necessários à análise desenvolvida. Este ramo da estatística trata da maneira de apresentar um 

conjunto de dados em tabelas ou gráficos e do modo de resumir as informações contidas nesses dados, 

através de certas medidas como média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Portanto, 

fornece informações sobre a tendência central e a dispersão dos dados da amostra ou distribuição em 

estudo.   

           A compreensão dos resultados obtidos é facilitada através da utilização de tabelas e gráficos tanto 

ao mostrar resumidamente o comportamento dos dados, como ao focalizar o desempenho de uma 

empresa em relação à outra. Os parâmetros adotados e que melhor refletiram a situação em cada empresa, 

foram os comumente utilizados para caracterizar uma série de dados: média, intervalo de variação, 

amplitude total e desvio padrão. 

           Para todos os efeitos, nossa população pode ser considerada como sendo os lotes dos quais foram 

retiradas as amostras. Os critérios de amostragem estão definidos na norma (dupla amostragem de 13 

elementos cada, a partir de lotes contendo entre 1000 e 3000 blocos). A seguir se detalha cada um dos 

parâmetros, na intenção de justificar o porquê foram estes e não outros, os utilizados para a caracterização 

das amostras.  

 

Medidas de dispersão 

 Intervalo de variação (IV): 
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É definido pelos valores extremos de um conjunto de observações, ou seja, pelo menor e o maior valor 

observados. Já que considera apenas os valores extremos, não diz muito (ou nada) a respeito da 

distribuição, a não ser onde começa e onde termina. Indica, mais que nada, os valores entre os quais 

variam as observações de uma amostra. Mesmo assim, dá uma idéia preliminar quanto à dispersão dos 

dados. Logo, 

 

                                                        IV = (me – ma) 

Onde: 

IV - intervalo de variação 

me - menor valor observado 

ma - maior valor observado 

 

 Amplitude total (A): 

É outra medida de dispersão. Determina-se pela diferença entre o maior e o menor valor observado. Essa 

diferença permite ter uma idéia mais clara quanto à dispersão das observações da amostra, pois mostra 

quantas unidades distam os valores extremos um do outro, conseqüentemente, quê tão grande pode ser a 

variação. Portanto, dá uma precisão aproximada da dispersão dos dados. Portanto, 

 

                                                           A = (ma – me) 

Onde: 

A - amplitude total 

ma - maior valor observado 

me - menor valor observado  

 

           Para alguns ensaios, tais como desvio em relação ao esquadro e planeza das faces, determinou-se 

a porcentagem de blocos que, de acordo à norma, foram considerados fora de especificação (Df  e Ff, 

respectivamente). Neste caso, 

                                 Df ou Ff =   número de blocos fora da norma    x 100 % 

                                                    Número total de blocos da amostra 

 

Onde: 
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Df - porcentagem de blocos que apresentaram desvios em relação ao esquadro além da tolerância (valores 

superiores a 3,0 mm)  

Ff - porcentagem de blocos que apresentaram flecha além da tolerância (valores superiores a 3,0 mm). 

  

 Quanto aos ensaios, foram realizados de acordo ao especificado nas normas. Estas estabelecem a 

maneira de realizar cada ensaio, os equipamentos requeridos, as características a serem avaliadas, as 

maneiras de preparar os corpos de prova, o tipo de amostragem, as tolerâncias admissíveis, o tamanho 

da amostra e os critérios de aceitação ou rejeição de lotes produzidos, entre outros. Os resultados obtidos 

permitiram identificar as causas de não conformidades assim como a situação do setor cerâmico quanto 

às condições dos produtos existentes no mercado. 

 Os ensaios visam a verificação dos blocos segundo as especificações contidas nas seguintes 

normas: 

NBR 7171/1992 – Bloco cerâmico para alvenaria – Especificação. 

NBR 6461/ 1983 – Bloco cerâmico para alvenaria – Verificação da resistência à compressão. 

NBR 8042/1992 – Bloco cerâmico para alvenaria – Formas e dimensões. 

NBR 8947/1985 – Determinação da massa e da absorção de água. 

           Detalham-se, a seguir, os ensaios de acordo à maneira como foram realizados, procurando sempre 

seguir as determinações da norma. 

 Os itens a serem verificados são: características visuais (cor, trincas, quebras, superfícies 

irregulares e deformações), dimensões (largura, altura e comprimento), desvio em relação ao esquadro 

(perpendicularismo), planeza das faces, absorção de água e resistência à compressão.  

 É oportuno fazer referência ao fato de que as normas antes mencionadas estão em fase de revisão, 

porém, só estarão em vigência após a publicação pela ABNT, o que ainda não foi feito. 

 Espera-se que o presente trabalho ajude de alguma forma a esclarecer as possíveis dúvidas 

existentes no que à qualidade e conformidade dos blocos cerâmicos produzidos no estado se refere. 

 Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais do Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Detalham-se, a seguir, os ensaios de acordo à maneira como foram realizados, procurando sempre 

seguir as determinações das normas.   

3.2 Procedimento experimental 
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           Os ensaios foram realizados no Laboratório de Engenharia de Materiais do Centro de Tecnologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para cada ensaio, é feita a relação do equipamento 

empregado com sua respectiva especificação e a seguir se expõe o procedimento experimental 

empregado. 

           As normas NBR 7171/1992 e NBR 8042/1992, definem claramente as características que devem 

apresentar os blocos (formas, dimensões, tipos de blocos, tolerâncias de fabricação, dimensões nominais 

e outras) assim como a maneira de determinar as dimensões reais e a forma de realizar cada 

ensaio.                  

3.2.1 Características visuais 

           Na verdade este não chega a ser um ensaio propriamente dito e sim uma inspeção visual com a 

qual se pretende determinar possíveis irregularidades a olho nu. Estas podem ser de vários tipos: 

coloração (homogênea ou não homogênea), presença de trincas (seja nas paredes internas ou externas), 

quebras (ou partes do bloco faltando), superfícies irregulares (ou deformes) e deformações do bloco. A 

norma especifica que todos os blocos devem estar isentos destes defeitos. 

3.2.2 Dimensões 

           Para este ensaio utilizou-se uma trena metálica Starrett de 5,0 m de comprimento, com resolução 

de 1mm e incerteza de ±0,27 mm para um nível de confiança de 95 % e k = 2,0, conforme certificado de 

calibração. Pretende-se com este ensaio, determinar as dimensões do bloco: largura (L), altura (H) e 

comprimento (C), pois estas admitem variar dentro de determinada faixa de valores (a norma admite uma 

tolerância de ±3,0 mm). 

           Para determinar as dimensões (médias) reais dos blocos, 24 blocos devem ser colocados lado a 

lado e medidos com uma trena metálica, ver figuras 3.1, 3.2 e 3.3. Caso não seja possível medir os 24 

blocos dispostos lado a lado, estes podem ser divididos em duas filas de doze ou três de oito e medidas 

separadamente. Em ambos casos os resultados devem ser somados e divididos por 24 para se obter o 

valor ou dimensão média real dos blocos. No presente trabalho adotou-se medir três filas de oito blocos 

cada uma. 

           Cabe ressaltar que, dada a grande variação apresentada pelos blocos quanto às dimensões, optou-

se por medir em vários pontos da dimensão a determinar e depois calcular a média para se obter uma 

medida mais precisa (em cada fila). Feito isto, se somaram os valores achados em cada fila e dividiu-se 

o total por 24. Por exemplo, como a largura e o comprimento são as menores dimensões encontradas 

num bloco, nestes casos foram medidos os extremos, somados e o total dividido por dois. Para a altura, 
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sendo a maior dimensão, foram medidos três pontos (os extremos e o meio), somados e o total dividido 

por três. Com isto tentou-se compensar a grande dificuldade que as empresas estão tendo em alcançar as 

medidas dispostas na norma e melhorar a precisão dos resultados.   

                  

                                           Figura 3.1. Determinação da largura média 

                                                                                                                                                                    

                                                                                    

                                            Figura 3.2. Determinação da altura média. 
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                       .   

                                         Figura 3.3. Determinação do comprimento médio. 

 

3.2.3 Desvio em relação ao esquadro (D) 

           Para este ensaio, precisou-se de um esquadro metálico Mitutoyo, de 8” e 200 mm de comprimento 

e uma régua metálica com graduação de 1,0 mm e incerteza de medição de 0,12 mm para um nível de 

confiança de 95 % e  k = 2,0 (Figura 2.4). 

  

                                                      

                   Figura 3.4: Esquadro metálico e régua metálica utilizados para determinar D 
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           Segundo a norma, o desvio em relação ao esquadro deve ser medido entre as faces destinadas ao 

assentamento e ao revestimento do bloco (Figura 3.5). A tolerância máxima para o desvio em relação ao 

esquadro, estipulada pela norma, é de 3,0 mm. 

 

                                

                                         Figura 3.5. Desvio em relação ao esquadro                                                                                          

3.2.4 Planeza das faces (F) 

                                           

                                   Figura 3.6. Réguas metálicas utilizadas na determinação da flecha 
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           Para determinar a planeza das faces, foram utilizadas duas réguas metálicas: uma régua metálica 

(escala de aço) Starrett com 500 mm de comprimento e resolução de 1,0 mm e uma régua metálica 

(Figura 3.6).  

A planeza das faces foi determinada para as faces destinadas ao revestimento, pela fecha na 

região central de sua diagonal. (Figura 3.7) 

 

 

 

        

a)                                                                       b) 

                                               Figura 3.7. Planeza das faces 

3.2.5 Espessura das paredes externas (E) 

           Para a espessura se utilizou um paquímetro digital STARRET Série 727. (Figura 3.8)           Como 

o mesmo nome do ensaio indica, consiste em determinar a espessura das paredes externas dos blocos. Há 

valores definidos pelas normas para a espessura das paredes externas e dos septos (7,0 mm e 6,0 mm, 

respectivamente).      
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                                                   Figura 3.8. Paquímetro digital 

 

 3.2.6 Absorção de água (AA) 

           Para determinar o nível de absorção de água, empregaram-se:  

 Um forno Linn Elektro Therm (Figura 2.9) 

Tipo KK 260 SO 1060 

Capacidade máxima de 1340 ºC 

 Uma autoclave (Figura 2.10) 

 Uma balança de precisão Tecnal / Classe II (Figura 3.11) 

Capacidade máxima de 4100 g. 
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                                           Figura 3.9. Forno para secagem das peças                                                   

                                 

                                             

                                                            Figura 3.10. Autoclave 
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                                                  Figura 3.11. Balança de precisão 

 

           Os corpos de prova para o ensaio são os próprios blocos. Retiram-se dos mesmos a poeira e toda 

partícula solta. São colocados no forno à temperatura de a 105 ºC por 12 horas (ou 110 ºC por 10 horas) 

para secar (as temperaturas e os tempos indicados garantem a massa constante dos blocos, o que se traduz 

em uma secagem total). Procede-se, então, à pesagem para determinar as massas dos blocos a seco. 

           Uma vez pesados, os blocos são imersos em água fervente (autoclave ou qualquer outro recipiente) 

durante duas horas. Após esse tempo, deixar esfriar até temperatura ambiente, mantendo-os sempre 

cobertos pela água (para evitar a evaporação na superfície exposta, o que levaria a cálculos errôneos de 

absorção de água).  

           Com um pano úmido, retira-se o excesso de água da superfície e pesam-se novamente.  Obtém-se 

assim, a massa dos blocos saturada em água. 

            A absorção de água (AA), expressa em porcentagem, é calculada pela fórmula: 

 

                                                  AA (%) = Mh – Ms x 100 

                                                                        Ms 

 

Onde: 

AA - absorção de água 

Mh - massa do bloco saturado em água 
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Ms - massa do bloco a seco 

 

3.2.7 Resistência à compressão (RC)         

 Para o ensaio de resistência à compressão foram utilizadas duas prensas com as seguintes 

características: 

- Prensa da Alfred J. Amsler & Co. / Schaffhausen – Suiça  

  66 / 102 Capacidade máxima de 100.000 kg 

  Escalas de 10.000kg, 20.000 kg, 50.000 kg e 100.000 kg 

- Prensa Werkstoffprüfmaschinen Leipzig – Alemanha  

  265 / 5 Capacidade máxima de 300.000 kg                                   

  Escalas de 50.000 kg, 150.000 kg e 300.000 kg 

  

           Para os blocos de vedação, é necessário que cada bloco seja capeado antes de proceder ao ensaio 

propriamente dito. O capeamento consiste em cobrir uma superfície plana recoberta com papel 

umedecido, com pasta de cimento (pela norma, a superfície plana seria uma placa de metal ou vidro 

recoberta com uma folha de papel umedecida ou uma leve camada de óleo). A superfície plana utilizada 

foi a bancada de granito polido do laboratório, a qual foi recoberta com pedaços de jornal umedecidos. 

A pasta de cimento nada mais é uma mistura de água e cimento.  

           Uma das faces do bloco destinadas ao assentamento deve ser aplicada sobre a pasta exercendo 

uma pressão suficiente para fazê-la refluir. Com isto a espessura da pasta se reduz a cerca de 2,0 ou 3,0 

mm. Uma vez que a pasta esteja endurecida, retirar as rebarbas com uma espátula. Este procedimento se 

repete para a outra face de assentamento. A finalidade do capeamento é regularizar as faces de 

assentamento e assim evitar que durante o ensaio de compressão a carga se concentre em determinadas 

áreas já que esta deve estar distribuída por igual nas duas faces (Figura 3.12). 

           Uma vez capeados, os blocos devem ser enumerados e imergidos em água por 24 horas. Busca-se 

com isto testar a resistência dos blocos nas piores condições (saturados em água).  

           Antes do ensaio, os blocos devem ser retirados e enxugados com um pano úmido para retirar, 

apenas, o excesso de água da superfície. Medir as áreas das duas faces capeadas. 

           Proceder ao ensaio, regulando a máquina de forma que a carga se eleva progressivamente à razão 

de 500 N/s.  
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                             Figura 3.12. Blocos capeados para o ensaio de compressão  

                          

 

 

                                   

 

                         Figura 3.13. Aplicação da carga no ensaio de compressão 

 

           O limite de resistência à compressão (em MPa) é calculado dividindo-se a carga máxima suportada 

e observada durante o ensaio (em N), pela média das duas áreas das faces de assentamento (em mm²). 

 

3.2.8 A Curva de gresificação 

           As curvas de gresificação, na verdade, não fazem parte dos ensaios que devem ser realizados para 

determinar e avaliar a conformidade dos blocos cerâmicos. Mesmo assim, são apresentadas com a 
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finalidade de fornecer informação adicional quanto ao desempenho das empresas no que diz respeito ao 

processamento. 

           Sabe-se que estas curvas são importantes ferramentas na determinação da temperatura de queima 

apropriada como também para avaliar a sensibilidade de uma massa a variações de composição.   

           Neste trabalho, a utilidade das curvas de gresificação esteve centrada na avaliação da temperatura 

de queima, permitindo conhecer com exatidão a mesma. Para sua elaboração, procedeu-se como segue: 

           Tijolos a verde foram cortados em quatro (4) pedaços. Cada pedaço foi medido e depois queimado 

a 900ºC, 950ºC, 1000ºC e 1100ºC. Após a queima, cada pedaço foi medido novamente para determinar 

a retração linear (RL).   

 Antes de serem pesados, todos os pedaços foram secos a 110 °C por dez (10) horas para 

determinar suas massas em estado seco. A seguir, foram colocados em um recipiente com água fervente 

por duas (2) horas e deixados esfriar até temperatura ambiente. Com um pano úmido, retirou-se o excesso 

de água da superfície e foram pesados novamente. Dessa forma obteve-se a massa saturada em água. 

           Os valores obtidos tanto de retração linear quanto de absorção de água foram plotados em um 

gráfico com as seguintes características: a temperatura no eixo das abscissas enquanto os valores de 

absorção de água e retração linear no eixo das ordenadas. Traçou-se a curva de absorção de água em 

função da temperatura e a de retração linear em função da temperatura. Descendo uma perpendicular até 

o eixo das abscissas, a partir do ponto onde ambas as curvas se cruzam, obtém-se a temperatura “ideal 

de queima” para a massa em estudo. 

 No próximo capítulo são apresentadas algumas curvas de gresificação com o intuito de mostrar 

tanto a utilidade no controle do processo mediante a definição da temperatura de queima exata como para 

mostrar oque pode acontecer caso se desconheça a composição da matéria prima. 
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   CAPÍTULO 4: 
 

                                  

 

                           Resultados, análise e discussões 
 

 

_____________________________________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

4.0 Resultados, análise e comentários 

No capítulo anterior procurou-se detalhar a maneira como foram realizados os ensaios, a maneira 

como foi desenvolvido o trabalho, ou seja, a metodologia propriamente dita. Neste, apresentam-se os 

resultados (na forma de tabelas) e é feita uma análise dos mesmos. Os comentários, próprios do autor, 

permitem consolidar a análise procurando mostrar a situação predominante no setor atualmente. Vale a 
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pena ressaltar que as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) foram a 

principal referência utilizada para a avaliação da conformidade dos blocos cerâmicos. Os resultados são 

apresentados seguindo a mesma seqüência em que foram realizados os ensaios de maneira a manter a 

ordem lógica do texto assim como a estrutura do mesmo.  

4.1 Características visuais  

 As características visuais dos blocos cerâmicos produzidos no estado do Rio Grande 

do Norte forma analisados com a finalidade de determinar a existência ou não de algumas 

características definidas na NBR 7171/1992. Na Tabela 4.1 têm-se de forma resumida os 

resultados obtidos ao examinar os blocos visualmente. As características observadas 

foram: identificação, cor, trincas, quebras, superfícies irregulares e possíveis 

deformações.  

                                                  Tabela 4.1: Características visuais. 

EMPRESA IDENTIF. COR TRINCAS QUEBRAS 

SUPERF. 

IRREGULARES DEFORMAÇÕES 

A *** x ** 0 * ** 

B *** x 0 0 0 * 

C 0 x * 0 0 * 

D 0 x * 0 0 * 

E *** x ** 0 * * 

F ** x ** * ** * 

G 0 xx ** ** ** *** 

H * x ** * * * 

I ** xx ** 0 0 * 

J *** x ** 0 0 * 

K 0 x ** 0 0 * 

L * xx ** ** ** *** 

M   x         

 

Onde: 

0 - nenhum                                                  

* - alguns (poucos) 

** - muitos 

*** - todos 

x – homogênea 

xx – não homogênea   
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A identificação dos blocos consiste em gravar em cada bloco (portanto, em todos) tanto o nome 

do fabricante, o município onde está localizada a cerâmica assim como as dimensões em centímetros. 

Pode-se observar que os blocos de algumas empresas (C, D, G, K) não apresentam identificação alguma. 

Outras apresentam alguns poucos (H e L) ou muitos (F e I) blocos identificados, porém, não todos. Estas 

empresas estão deixando de cumprir com esse requisito básico. Na verdade, espera-se que todos os blocos 

apresentem a devida identificação (empresas A, B, E, J). Não é suficiente gravar as dimensões, o número 

de telefone da cerâmica ou até mesmo do município onde está localizada. 

É provável que algumas empresas achem irrelevante a homogeneidade da cor dos blocos, 

principalmente quando não são utilizados aparentes, mas a ampla gama de tons de marrom e até de 

manchas encontradas, indicam que a condição de queima (atmosfera dentro do forno) foi muito variável, 

ou seja, houve pouco ou nenhum controle durante esta etapa do processo. 

Praticamente todas as empresas estão tendo dificuldades com o aparecimento de trincas no 

produto final. Este problema está diretamente relacionado com a contração excessiva da peça. A falta de 

caracterização da matéria-prima na maioria das empresas faz com que deixem de conhecer (em detalhe) 

o que estão utilizando, de maneira que a quantidade de água adicionada no preparo da massa tal vez não 

seja a adequada. Por outro lado, contribuindo no agravamento do problema, está a falta de 

homogeneização da massa. Uma massa bem homogênea, com uma boa distribuição granulométrica e de 

água, evitaria o aparecimento de trincas, uma vez que deixariam de existir áreas com maior concentração 

de água. Desta forma a secagem seria homogênea em toda a peça e não haveria contração diferencial. 

No entanto, áreas com maior concentração de água implicariam em uma secagem diferenciada. A 

contração seria maior nessas áreas, as áreas mais secas ou menos úmidas seriam mais exigidas 

produzindo o empenamento ou curvatura da peça e o aparecimento de pequenas trincas (algumas 

imperceptíveis). Durante a queima, a curvatura se acentua e as trincas são ampliadas ou aumentadas. Isto 

faz com que a resistência mecânica do bloco seja comprometida já que o aparecimento de trincas a reduz. 

Quanto maior o numero e tamanho das mesmas, menor a resistência da peça. 

Mesmo quando o número de blocos que apresentaram quebras foi baixo, as mesmas eram 

consideráveis. Isto deixa transparecer que o cuidado e controle no transporte e manuseio das peças foram 

mínimos ou inexistentes. Se a norma fosse seguida, não deveriam sair das fábricas blocos com partes 

faltando ou quebra alguma. Mais uma vez, a resistência mecânica é comprometida. Vale a pena ressaltar, 

que a quebra dos blocos não deve ser atribuída apenas ao ceramista, os comerciantes têm grande 

influência uma vez que não manuseiam o produto de forma adequada no armazenamento e transporte.      
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Quanto ao item superfícies irregulares, as empresas estão produzindo blocos com faces dentro 

de que estipula a norma. A mesma estabelece um valor máximo aceitável de 3,0 mm para a planeza das 

faces (F). Apenas as empresas D, G e M apresentam blocos com valores de F de até 5,0 mm. Há também 

blocos (alguns poucos) com faces onduladas e pequenas protuberâncias ou saliências. 

A principal deformação encontrada foi o empenamento. O desvio em relação ao esquadro 

máximo chega a variar entre 5,5 e 15,0 mm. O caso das empresas E, F, G, H e M chega a ser extremo. 

Isto porque a porcentagem de blocos empenados encontrados nas amostras de cada uma é muito alta 

(73,3 %, 73,3 %, 66,7 %, 84,6 % e 93,3 %, respectivamente). Como quer que seja, os blocos de todas as 

empresas avaliadas apresentaram em maior ou menor grau, este tipo de deformação. A norma é clara: o 

desvio em relação ao esquadro máximo admissível é de 3,0 mm. 

Outro fator que pode estar provocando o empenamento seria o desenho da própria extrusora. Isto 

porque, o giro da hélice acaba criando tensões no interior da massa, eu fica retorcida internamente. Então 

ela requer de uma certa distância para, antes de chegar até boquilha para poder “relaxar” e voltar ao 

estado normal. Se isso não acontecer, é extrudada e ao ser queimada, o efeito aparece, provocando o 

empenamento da peça.  

Para se ter uma clara noção dos defeitos encontrados nas amostras avaliadas, e que foram 

classificados como “Características visuais”, mostram-se a continuação algumas figuras com as quais 

procurou-se ilustra-los.  
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                     Figura 4.1. Cor                                                  Figura 4.2. Trincas   

 

                   

 

          

                                                   Figura 4.3 Quebras 
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a)                                                                          b) 

                                  Figura 4.4. Superfícies irregulares. 

 

 

                    

                                           Figura 4.5. Deformações 

 

4.2 Dimensões: largura (L), altura (H) e comprimento (C)   

 A expressão “Dimensões nominais” refere-se às dimensões especificadas pela norma para as 

arestas dos blocos (NBR8042/1992, pág.1).  A Tabela 4.2 mostra os dois (2) tipos de blocos (de acordo 

às dimensões em cm) que serviram de referência para a avaliação dos produtos das empresas 

(NBR8042/1992, pág. 3). Para cada dimensão se determinou o intervalo de variação, ou seja, os valores 

extremos entre os quais podem variar as dimensões reais dos blocos, sem que esta variação implique não 
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conformidade com a norma. Qualquer valor fora desses limites (abaixo do limite inferior ou acima do 

limite superior) indica não conformidade. 

 

                           Tabela 4.2: Dimensões nominais e intervalos de variação. 

TIPO DIMENSÕES NOMINAIS INTERVALO DE VARIAÇÃO (IV) 

 

(10x20x20) cm 

L = 90,0 mm (87,0 < L < 93,0) mm 

H = 190,0 mm (187,0 < H < 193,0) mm 

C = 190,0 mm (187,0 < C < 193,0) mm 

 

(10x20x25) cm 

L = 90,0 mm (87,0 < L < 93,0) mm 

H = 190,0 mm (187,0 < H < 193,0) mm 

C = 240,0 mm (237,0 < C < 243,0) mm 

  

 Na Tabela 4.3 (NBR 7171/1992, pág.3) são apresentadas as tolerâncias admitidas tanto para 

as dimensões (largura, altura e comprimento) como para o desvio em relação ao esquadro (D) e a 

planeza das faces (F). As dimensões podem variar dentro dos limites definidos pela tolerância enquanto 

que D e F admitem um mínimo abaixo do qual a observação ou leitura estará fora da norma ou não 

conforme. 

                                               Tabela 4.3: Tolerâncias de fabricação 

DIMENSÃO TOLERÂNCIA (mm) 

Largura (L) ± 3,0 

Altura (H) ± 3,0 

Comprimento (C) ± 3,0 

Desvio em relação ao esquadro (D) 3,0 

Flecha (F) 3,0 

 

 

                    A Tabela 4.4 detalha os resultados obtidos de acordo com o procedimento experimental 

exposto no Capítulo 3 para a determinação das dimensões reais dos blocos. Mesmo quando apenas uma 

dimensão caia fora do intervalo de variação, a empresa será avaliada como não conforme uma vez que 

todas as dimensões devem cumprir com o que estipula a norma. Os valores dimensionais apresentados 

são todos valores médios.  

 

 

                               Tabela 4.4: Dimensões (largura, altura e comprimento) 
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                Onde: 

                L – largura (mm) 

                H – altura (mm) 

                C – comprimento (mm) 

 

                Pode-se observar que os blocos das empresas A, J e L apresentam dimensões médias bem 

maiores que os das outras empresas. Por tal razão, serão avaliados em base ao tipo (10x20x25) cm da 

Tabela 4.2. De acordo com os respectivos intervalos de variação para L, H e C, apenas o comprimento 

médio dos blocos da empresa L cai dentro do intervalo. As larguras médias apresentadas pelos blocos 

das três empresas são maiores que o limite superior do intervalo, o mesmo acontecendo com a altura 

média e o comprimento médio (de A e J). Portanto, os produtos destas empresas não estão conforme 

com a norma quanto ao aspecto dimensional. 

                Todas as outras empresas serão avaliadas em base ao tipo (10x20x20) cm. Os blocos da 

empresa B apresentam um comprimento médio ligeiramente abaixo do limite inferior do intervalo de 

variação (186,7). Sendo esta diferença mínima, pode-se considerar o produto conforme. 

 Os blocos das empresas E e I apresentam valores para a altura e o comprimento abaixo do 

limite inferior do intervalo de variação. Principalmente os da empresa I (valores muito abaixo). Em 

termos dimensionais, todas as demais empresas apresentam blocos com dimensões abaixo ou acima dos 

EMPRESA  L   H  C 

A 100,6 201,9 200,4 

B 88,0 189,6 186,7 

C 76,4 175,4 172,8 

D 85,6 185,0 181,2 

E 92,0 184,6 185,4 

F 70,4 166,7 176,8 

G 72,3 165,2 174,4 

H 76,0 173,9 171,0 

I 87,3 121,7 120,1 

J 96,1 199,8 199,8 

K 80,1 115,2 118,1 

L 95,1 195,8 241,0 

M 82,5 168,5 167,5 
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limites de variação. Portanto, as empresas não apresentam conformidade com a norma no item 

“Dimensões”, com exceção da empresa B. 

4.3 Desvio em relação ao esquadro (D)  

 O desvio em relação ao esquadro parece ser um dos requisitos de conformidade, assim como 

o dimensional, que apresenta certo grau de dificuldade para ser atingido e mantido. A norma estabelece 

uma tolerância máxima para D de 3,0 mm. Pela Tabela 4.5 percebe-se que mesmo quando alguns valores 

médios de D estão próximos do valor de tolerância, os intervalos de variação e os desvios padrão mostram 

altos índices de variabilidade. Por exemplo, a empresa C apresenta um desvio médio de 1,9 mm, muito 

abaixo da tolerância admitida. No entanto, as observações variam até um máximo de 5,5 mm e o desvio 

padrão (SD) é de 1,49. Sabe-se, em termos estatísticos, que S representa o grau de variabilidade de uma 

variável qualquer e que valores abaixo de 1,0 refletem uma baixa ou pouca variação entre as observações 

de um conjunto de dados. Por outro lado, valores de S acima de 1,0 indicam a existência de grande 

variação. Isto é sustentado pelos valores das porcentagens de blocos fora da norma (DF, última coluna 

da Tabela 4.5). Há empresas cujos blocos chegam a ter desvios de até 8,0, 9,0, 10,0, 11,0 e 15,0 mm. 

Valores muito além da tolerância máxima. Todas mostram desvios padrão acima de 1,0. Assim, 

nenhuma das empresas avaliadas está conforme com a norma quanto ao desvio em relação ao 

esquadro (D). 

                                     Tabela 4.5: Desvio em relação ao esquadro (D)                            

EMPRESA D IVD AD SD DF 

A 3,4 1,0 - 8,0 7,0 1,84 46,7 

B 3,3 0,0 - 6,5 6,5 2,34 40,0 

C 1,9 0,0 - 5,5 5,5 1,49 6,7 

D 3,1 1,5 - 9,0 7,5 2,03 26,7 

E 5,4 2,0 - 10,0 8,0 2,13 73,3 

F 6,0 1,0 - 15,0 14 3,72 73,3 

G 4,5 2,0 - 11,0 9,0 2,29 66,7 

H 4,3 2,0 - 6,0 4,0 1,11 84,6 

I 3,4  1,0 – 8,0 7,0  1,96  46,7 

J 3,9 0,0 - 8,0 8,0 2,46 53,3 

K 3,5 2,0 - 6,0 4,0 1,06 33,3 

L 2,7  1,0 – 5,0 4,0  1,28  26,7 

M 6,3 3,0 - 8,0 5,0 1,72 93,3 

        Onde: 

         D – desvio em relação ao esquadro médio (mm) 

         IVD – intervalo de variação de D (menor e maior valores entre os quais variam as observações)  

         AD – amplitude total de D (diferença entre o maior e o menor valor observados) 

         SD – desvio padrão de D 
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         DF – porcentagem de blocos que apresentam valores de D fora da norma (%) 

 

 Foi comentado antes, neste mesmo capítulo, que o empenamento dos blocos é produto de 

uma secagem diferencial ou residual que se manifesta quando não há uma distribuição homogênea da 

umidade (água) na massa. Isto também tem a ver com uma distribuição granulométrica pouco 

homogênea. Tudo por conta da falta de conhecimento da matéria-prima com que se trabalha. 

4.4 Planeza das faces (F)    

                                                       Tabela 4.6: Planeza das faces (F) 

EMPRESA F IVF AF SF FF 

A 0,9 0,0 - 2,0 2,0 0,83 - 

B 0,8 0,0 - 2,0 2,0 0,57 - 

C 0,4 0,0 - 2,0 2,0 0,67 - 

D 1,5 0,0 - 4,0 4,0 0,93 6,7 

E 0,5 0,0 - 2,0 2,0 0,64 - 

F 1,9 1,0 - 3,0 2,0 0,59 - 

G 2,3 1,0 - 5,0 4,0 1,22 13,3 

H 1,3 1,0 - 3,0 2,0 0,95 - 

I  1,1 1,0 – 2,0 1,0  0,46  -  

J 1,0 0,0 - 3,0 3,0 0,85 - 

K -   - -  -  -  

L 0,5  0,0 – 2,0  2,0  0,64  -  

M 2,2 1,0 - 4,0 3,0 1,01 6,7 

                Onde: 

                F – planeza das faces média (mm) 

                IVF – intervalo de variação de F (menor e maior valores entre os quais variam as     

                observações) 

                AF – amplitude total de F (diferença entre o maior e o menor valor observados) 

                SF – desvio padrão de F 

                FF – porcentagem de blocos que apresentam valores de F fora da norma  

 

 A planeza das faces consiste em determinar o desvio em relação à horizontal das faces do 

bloco, em outras palavras, determinar quê tão planas são suas faces. Este é, talvez, um dos requisitos em 

que praticamente todas as empresas conseguem atingir a conformidade com a norma.  

 A Tabela 4.6 mostra que as empresas apresentam valores médios de F muito baixos. Os 

desvios padrão têm valores menores que 1,0, o que implica pouca variação, com exceção das empresas 

D, G e M cujos blocos chegam a variar em até 4,0 e 5,0 mm em relação à horizontal. Essas empresas não 

podem ser consideradas conformes uma vez que nas suas amostras foram encontrados blocos com valores 

de F acima da tolerância máxima admitida pela norma de 3,0 mm (6,7 %, 13,3 % e 6,7 %, 
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respectivamente). A empresa K é a única que parece não ter nenhum problema com a planeza das faces 

dos seus blocos. Nem ao menos registram variação alguma. Portanto, esta e o restante das empresas 

podem ser consideradas conformes com a norma. 

4.5 Espessura das paredes externas (E) 

 Blocos de vedação (utilizados na avaliação) são aqueles que não têm a função de suportar 

outras cargas além da do seu próprio peso e pequenas cargas de ocupação. Mesmo assim, esses blocos 

são usados na construção de prédios, conjuntos residenciais, condomínios e estruturas diversas para as 

mais variadas finalidades. Por tal motivo, espera-se que tenham suficiente resistência, o formato 

adequado, as dimensões certas, enfim, todas as características que lhes permitam um bom desempenho 

quando em uso. Para tal, faz-se necessário, entre outras coisas, que a espessura do bloco (especificamente 

suas paredes), tenham condições de suportar as cargas a que são submetidos. Isto significa que as paredes 

não podem apresentar uma espessura qualquer ou que o critério do fabricante deva prevalecer. As normas 

da ABNT também regem esta característica, que toda empresa deve seguir para cumprir com os requisitos 

mínimos de conformidade. 

 As normas estipulam um valor mínimo de 7,0 mm para a espessura das paredes (externas). 

Presume-se que esse valor tenha sido determinado mediante ensaios em laboratório ou outras técnicas 

experimentais, e evidentemente, testado, com a finalidade de obter o resultado esperado em termos tanto 

de desempenho assim como de segurança. Lembrar, então, que esse fator (segurança) está diretamente 

relacionado com outro fator muito importante, a qualidade. No caso específico dos blocos, a qualidade 

se torna evidente quando as empresas conseguem satisfazer os requisitos (mínimos) de conformidade das 

normas.          
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                                           Tabela 4.7: Espessura das paredes externas (E) 

EMPRESA Emín IVEmín AEmín SEmín 

A 5,96 5,39 - 6,38 0,99 0,35 

B 5,31 4,52 - 5,73 1,21 0,38 

C 5,08 3,96 - 5,72 1,76 0,54 

D 5,67 4,62 - 6,61 1,99 0,57 

E 5,80 5,22 - 6,60 1,38 0,37 

F 4,85 4,00 - 5,40 1,40 0,46 

G 5,12 4,40 - 5,90 1,5 0,40 

H 6,21 5,65 - 6,78 1,13 0,34 

I 5,35  4,15 - 6,40  2,25  0,68  

J 6,14 4,60 - 6,89 2,29 0,58 

K 5,34 4,24 - 6,30 2,06 0,59 

L 6,04  4,76 - 6,78  2,02  0,62  

M 6,55 5,85 - 6,88 1,03 0,27 

                Onde: 

                Emín – valor médio das espessuras mínimas encontradas nas paredes externas dos blocos                                                                                                 

                IVEmín – intervalo de variação de Emín (menor e maior valores entre os quais variam as                                   

     observações) 

                AEmín – amplitude total de Emín (diferença entre o maior e o menor valor observados)  

                SEmín -  desvio padrão de Emín 

 

 

A Tabela 4.7 dá uma idéia da situação quanto à espessura das paredes dos blocos cerâmicos. 

Na verdade apresentam-se os valores médios da espessura mínima, Emín. Adotou-se esse critério uma 

vez que a norma especifica uma tolerância mínima (aceitável). Isto significa que valores acima desse 

mínimo são aceitos. Porém, valores abaixo do mínimo, implicariam em não conformidade e, 

principalmente, a possibilidade da peça vir a falhar ao ser exigida em uso. Foram considerados os valores 

mínimos para determinar se realmente se está observando e controlando este requisito. O que se fez foi 

determinar em diferentes pontos das paredes dos blocos as espessuras abaixo do mínimo (que em alguns 

casos chegaram a somar quatro ou cinco observações numa mesma peça) e selecionar o mínimo desses 

mínimos. Só então, se definiu o valor médio dos mínimos.  

Pode-se observar que os intervalos de variação revelam espessuras de até 3,96 mm, muito 

abaixo da tolerância. Mesmo que os desvios padrão não reflitam a existência de alta variabilidade nas 

amostras, os intervalos de variação mostram que ela efetivamente existe. A amplitude total também 

reflete o fato das observações apresentarem-se concentradas e pouco dispersas. Como quer que seja, a 

variação existe e o valor médio das espessuras mínimas é muito baixo.  
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Essa falta de uniformidade na espessura das paredes certamente é gerada na etapa de 

extrusão. Problemas nas boquilhas estão produzindo a variação, quer dizer, as empresas não estão tendo 

o devido cuidado com este requisito. A utilização de blocos com paredes muito finas poderia 

comprometer a estrutura das edificações a longo prazo. Presume-se que a tolerância definida pela norma 

confere aos blocos a propriedade de suportar determinadas cargas. Caso a espessura mínima não seja 

atingida, é bem provável que o bloco venha a falhar quando em uso. Portanto, todas estão não conformes 

com a norma quanto à espessura das paredes externas dos blocos produzidos.  

4.6 Absorção de água (AA)   

      Este requisito é um dos principais atributos que todo bloco cerâmico deve possuir (o outro é 

a resistência à compressão). Dito de outra forma, são as duas propriedades que melhor caracterizam os 

blocos. Mas isto não significa que cada fabricante possa escolher ou definir arbitrariamente, o grau de 

absorção de água que seu produto deva ter.   

        O nível ou grau de absorção de água também está definido na norma NBR 7171/1992, pág. 

7. Deve-se convir que um intervalo de 8,0% a 25% para valores de absorção de água é muito amplo e 

flexível, mas há certas considerações que não podem ser omitidas e com as quais se deve tomar cuidado. 

Por exemplo, sabe-se que porosidade baixa é sinônimo de alta resistência mecânica. Porém, não se pode 

esperar que a porosidade assuma valores baixos indefinidamente. Geralmente valores (muito) baixos para 

determinados atributos trazem associados alguns inconvenientes. Neste caso, os valores limites alertam 

quanto às possíveis consequências decorrentes de sua ultrapassagem. Portanto, para evitar problemas 

adicionais a todos os já existentes quanto ao cumprimento das normas, faz-se necessário respeitar os 

valores limites. Isto é igualmente válido tanto para limites inferiores como superiores, pois não se espera 

que um cresça indefinidamente sem produzir algum efeito posterior, a não ser que se especifique o 

contrário ou que a condição “quanto menor ou maior, melhor” seja uma opção realmente aceitável ou 

necessária. 

 Segundo Silva et al, para uma porosidade muito baixa, representada por valores de absorção 

de água menor que 10%, a aderência entre o bloco e a argamassa será prejudicada, dificultada em grande 

medida. Isto significa que a argamassa não poderá aderir ao bloco. Por outro lado, valores de absorção 

de água superiores a 20% indicam que o material é muito poroso e permeável, prejudicando o 

desempenho quando utilizado aparente, uma vez que a resistência mecânica se reduz nessas condições. 

Assim, recomenda-se como ideais para blocos de vedação, valores na faixa de 18,0% a 20%. 
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 Na Tabela 4.8 têm-se os resultados do ensaio de absorção de água. Pode-se observar que os 

desvios padrão são bastante baixos, indicando pouca dispersão e variação. Isto significa que as 

observações estão muito concentradas, uma vez que as amplitudes também são muito pequenas. As 

empresas A, G e K são as exceções, pois seus desvios são maiores que, 1,0, o que significa grande 

variabilidade. 

 Os intervalos de variação e as amplitudes comprovam isso. Os valores de absorção de água 

médios estão próximos de 10,0%, portanto, bastante baixos ao serem comparados com os valores 

recomendados. Levando em consideração que praticamente nenhuma das empresas avaliadas tem como 

norma caracterizar rotineiramente sua matéria-prima e ter no quadro técnico, profissional capacitado para 

uso destas informações no processo, surge a possibilidade de que composição venha a variar  e fazer com 

que propriedades como esta e a resistência à compressão, se vejam reduzidas ainda mais. A Tabela 4.8 

mostra observações tão baixas quanto 5,43% e valores médios tão baixos de AA quanto 7,21%. Portanto, 

pode-se concluir que, para os parâmetros de referência utilizados, 18,0 a 20,0%, todas as empresas 

apresentam produtos não conformes. Mesmo que fossem considerados os parâmetros da norma, 8,0% a 

25,0%, todos os valores apresentados são igualmente baixos. 

 

                                             Tabela 4.8: Absorção de água (AA)                 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Onde: 

            AA - absorção de água (%) 

IVAA - intervalo de variação de AA (menor e maior valores entre os quais variam as                    

observações) 

            AAA – amplitude total de AA (diferença entre o maior e o menor valor observados) 

            SAA – desvio padrão de AA  

EMPRESA AA IVAA AAA SAA 

A 11,24 9,29 - 13,06 3,77 1,02 

B 10,50 9.86 - 11,28 1,42 0,55 

C 13,74 13,32 - 14,00 0,68 0,25 

D 13,59 13,14 - 13,88 0,74 0,30 

E 13,34 12,99 - 13,80 0,81 0,23 

F 10,21 9,29 - 10,74 1,45 0,45 

G 11,83 8,16 - 13,61 5,45 1,67 

H 10,79 9,78 - 11,42 1,64 0,51 

I 7,21 5,43 – 8,03  2,60  0,62  

J 12,90 11,96 - 13,71 1,75 0,52 

K 14,57 11,32 - 17,36 6,04 2,11 

L 14,61 13,96 - 15,16 1,20 0,41 

M 9,49 8,42 - 11,98 3,56 1,66 
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4.7 Resistência à compressão (RC)  

      A norma NBR 717/1992, pág. 2, classifica os blocos de vedação em comuns e especiais. Os 

blocos comuns são aqueles de uso corrente, fabricados de acordo com as dimensões prescritas na norma, 

enquanto que os blocos de vedação especiais podem ser fabricados em dimensões acordadas mediante 

contrato (por escrito) entre o produtor e o consumidor (desde que respeitadas as demais     especificações 

contidas na norma). Os blocos comuns admitem determinados valores para a resistência a compressão e 

estes valores dependem da classe a que pertencem. A Tabela 4.9 mostra a resistência à compressão 

mínima que lhe corresponde a cada classe de bloco. Para o propósito deste estudo, os blocos avaliados 

são todos de Classe 10, porém, a mesma norma estabelece que no caso específico de blocos de vedação 

com largura inferior ao mínimo de 90 mm, a resistência mínima à compressão fica estipulada em 2,5 

MPa, e as demais dimensões do bloco, Altura e comprimento, não podem ser inferiores aos valores 

definidos na Tabela 1 da norma, no caso, Tabela 4.2 apresentada na página 67. 

 

                            Tabela 4.9: Classes de blocos e resistência à compressão por classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os critérios antes mencionados serão utilizados para avaliar os blocos quanto à resistência à 

compressão. Assim, a resistência à compressão mínima admitida para os blocos de Classe 10 é 1,0 MPa 

e para aqueles que apresentarem largura menor que 90 mm, resistência mínima a ser considerada é 2,5 

MPa. Em ambos os casos, qualquer valor obtido eu seja inferior a essas resistências mínimas deve ser 

considerado fora da norma, e, por conseguinte, não conforme. A Tabela 4.10 apresenta os resultados dos 

ensaios de compressão realizados no laboratório. 

 

 

 

   Classe Resistência à compressão (MPa) 

10 1,0 

15 1,5 

25 2,5 

45 4,5 

60 6,0 

70 7,0 

100 10,0 
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                                             Tabela 4.10: Resistência à compressão (RC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
                

               Onde: 

               RC - resistência à compressão (MPa) 

               IVRC  - intervalo de variação de RC (menor e maior valores entre os quais variam as           

               observações) 

               ARC  - amplitude total de RC (diferença entre o maior e o menor valor observados) 

               SRC – desvio padrão de RC 

 

 A norma nada estipula para blocos que apresentam largura média maior que 90 mm (Tabela 

3.4, empresas A, E, J, L), motivo pelo qual se assume que deverão ser avaliados em base ao valor mínimo 

de 1,0 MPa, que corresponde à Classe 10 da Tabela 4.9. 

 As resistências médias de A e J são superiores a 1,0 MPa (6,30 MPa e 5,26 MPa, 

respectivamente), portanto, conformes com  norma. Os blocos da empresa E apresentam uma resistência 

média de 0,96 MPa, valor inferior ao mínimo de 1,0 MPa e portanto não conforme. Não obstante, as 

outras empresas acusam larguras médias menores que 90 mm. Usando 2,5 MPa como referência, apenas 

os blocos das empresas B e H mostram valores médios de resistência à compressão acima do valor de 

referência. Ambas estão conformes. Os blocos das empresas C, D, F, G e K não estão conformes, suas 

resistências médias são menores que a referência. 

 A situação é clara. Para começar, os intervalos de variação revelam a existência de amostras 

com blocos cujos valores de resistência à compressão são tão baixos quanto 0,28 e 0,47 MPa. Os desvios 

padrão indicam pouca variação ou baixa variabilidade, mas os intervalos de variação refletem o fato das 

observações se apresentarem concentradas, basicamente em torno de valores muito baixos. A exceção 

EMPRESA RC IVRC ARC SRC 

A 6,30 3,55 - 8,34 4,79 1,48 

B 3,73 2,78 - 5,69 2,91 0,85 

C 1,40 0,64 - 2,00 1,36 0,39 

D 1,32 0,90 - 1,75 0,85 0,29 

E 0,96 0,47 - 1,58 1,11 0,31 

F 1,60 0,68 - 2,00 1,32 0,47 

G 1,07 0,28 - 1,64 1,36 0,35 

H 3,57 1,85 - 4,36 2,51 0,70 

I 1,42  1,05 – 1,99  0,94  0,33  

J 5,26 4,10 - 6,94 2,84 0,88 

K 2,04 1,05 -  2,86 1,81 0,49 

L 2,47 2,00 – 3,03 1,03 0,34 

M 4,66 3,62 – 5,78 2,16 0,95 
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vai as empresas A, B e J que apresentam os maiores desvios padrão (1,48, 0,85 e 0,88, respectivamente) 

assim como as maiores amplitudes totais. Isto significa que algumas providências devem ser tomadas, 

como por exemplo, o beneficiamento, incluso antes de dar início à produção, de maneira que 

características como a absorção de água e resistência mecânica possam ser atingidas ou melhoradas. Por 

outro lado, trabalhando sem o devido conhecimento da matéria-prima, corre-se o risco de que a 

composição varie, modificando ou alterando as condições de operação do processo tornando-o 

imprevisível, pouco confiável e oneroso, já que no final da cadeia produtiva será obtido um produto de 

baixo valor agregado e não conforme.  

 É necessário deixar claro que todo processo produtivo leva associado um determinado grau 

de variação ou certa variabilidade. As condições de processamento nunca são as mesmas, isto porque 

fatores como mão-de-obra, equipamento e matéria-prima sempre hão de apresentar variações dentro de 

determinados limites em que as características do produto final sejam comprometidas, desde que todos 

os parâmetros envolvidos sejam conhecidos e entendidos, a fim de manter as margens de erro no mínimo. 

Todo processo tem uma determinada capacidade além da qual, melhoras adicionais só serão marginais, 

quer dizer, os benefícios alcançados serão quase nulos. Mas para que o processo se torne previsível e 

gere no final o esperado, é preciso manter as variações dentro dos limites, fazer com que seja executado 

sempre da mesma maneira e controlar cada etapa do processo, o que conseqüentemente implicará na sua 

padronização. 

 Os objetivos definidos na Introdução foram alcançados, ou seja, foi mostrada da melhor 

maneira possível a situação atual do setor cerâmico. É importante esclarecer que muitas das empresas no 

estudo ainda funcionam ou trabalham de maneira artesanal. Além disso, tem-se o fato de não fazerem 

uso de preceitos devidamente estabelecidos que norteiem ou guiem sus ações e os impeçam de trabalhar 

de acordo com seus próprios critérios. Cabe destacar que nunca antes as empresas foram obrigadas a 

cumprir com requisito algum, motivo pelo qual, sempre se desempenharam livremente. 

 Como quer eu seja, o panorama se vislumbra melhor e com boas perspectivas, principalmente 

para o consumidor. Isto porque, na medida em que entidades como o SINDICER/RN, a Casa da Indústria 

e até os próprios empresários demonstrem interesse preocupação em corrigir as falhas existentes, o 

consumidor será o principal beneficiário. A satisfação em termos de qualidade e segurança estará 

garantida e, nesse sentido, talvez a fabricação e venda de “produtos de segunda e até de terceira categoria” 

deixem de ser um fato e passem a ser coisa do passado. 

 Mesmo quando os empresários, em geral, pensem no lucro como algo que deva ser alcançado 

a todo custo, sem importa de quê maneira, há meios que não necessariamente implicam em maiores 



 

 

77 

 

custos e que com certeza os ajudarão a melhorar sua imagem e, é claro, sua posição no mercado. Isto traz 

consigo coisas como: maiores vendas, fidelidade dos clientes, menores perdas e, portanto, o aumento dos 

lucros, dentre outros. A seguir são apresentadas duas tabelas que resumem os resultados obtidos. 

 Na Tabela 4.11 pode-se apreciar que os requisitos Identificação, Trincas e Deformações, 

apresentam o maior número de não conformidades. Lembrar que as normas estabelecem que todos os 

blocos de uma amostra devem estar conformes. Mas o caso é que nas amostras avaliadas, o número de 

blocos encontrados com defeitos ou falhas e que não satisfaziam a norma, foi grande. Mesmo quando 

foram encontrados alguns poucos, igualmente foram avaliados como não conformes. A norma é clara, 

ou é ou não é. Por outro lado, levando em consideração que a venda dos blocos é na base do milheiro, 

tem-se uma idéia da quantidade de peças que deixam a planta e são colocadas no mercado. 

 A identificação deve aparecer em todos os blocos e não apenas em alguns poucos. Em geral, 

os blocos são marcados na saída da extrusora, de maneira que aqueles blocos que não fossem 

devidamente identificados deveriam voltar para serem marcados. Mas para isso, seria necessário colocar 

um operário para checar a saída dos blocos a fim de garantir a marcação. Deve ser registrado o nome da 

cerâmica ou fabricante, o município onde está localizada e as dimensões do bloco em centímetros. Todas 

essas informações devem ser registradas em cada peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tabela 4.11: Características visuais - Resumo dos resultados 
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EMPRESA IDENT. COR TRINCAS QUEBRAS SUPERF. IRREG. DEF. 

A C C NC C NC NC 

B C C C C C NC 

C NC C NC C C NC 

D NC C NC C C NC 

E C C NC C NC NC 

F NC C NC NC NC NC 

G NC NC NC NC NC NC 

H NC C NC NC NC NC 

I NC NC NC C C NC 

J C C NC C C NC 

K NC C NC C C NC 

L NC NC NC NC NC NC 

M NC C NC NC NC NC 

 Onde: 

 C – conforme 

 NC – não conforme 

 

 As trincas e as deformações são produzidas pela retração excessiva, que é uma consequência 

da umidade residual após a secagem ou até mesmo, de umidade reabsorvida. Como quer que seja, o teor 

de umidade deve ser monitorado em cada etapa do processo para evitar problemas durante a queima. 

 As quebras e as superfícies irregulares são basicamente produzidas pelo manuseio e 

transporte inadequados. 

 Por último, a cor uniforme dos blocos vai depender da atmosfera dentro do forno, ou seja, 

quanto mais oxigênio presente (queima oxidante) mais vermelho será bloco. Caso a concentração de 

oxigênio seja baixa (queima redutora) mais escuro será o bloco. A grande variedade de tons de vermelho 

e até preto, passando por laranja, encontrado nas amostras foi impressionante. Então, deve-se controlar 

a atmosfera do forno se se deseja obter uma cor uniforme. 

 De qualquer maneira, é evidente a falta de controle em cada etapa do processo de fabricação. 

Isso é um fato, pois foi possível verificar tal condição durante as visitas realizadas. 

 A Tabela 4.12 resume a situação quanto aos ensaios realizados no laboratório (dimensional, 

desvio em relação ao esquadro, planeza das faces, espessura das paredes, absorção de água e resistência 

à compressão) 
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                                           Tabela 3.12: Resumo do resultado dos ensaios 

EMPRESA DIMENSÕES D F E AA RC 

A NC NC C NC NC C 

B C NC C NC NC C 

C NC NC C NC NC NC 

D NC NC NC NC NC NC 

E NC NC C NC NC NC 

F NC NC C NC NC NC 

G NC NC NC NC NC NC 

H NC NC C NC NC C 

I NC NC C NC NC C 

J NC NC C NC NC C 

K NC NC C NC NC NC 

L NC NC C NC NC C 

M NC NC NC NC NC C 

              Onde: 

              Dimensões – Largura, Altura e Comprimento                      AA – Absorção de água 

              D – Desvio em relação ao esquadro                                    RC – Resistência à compressão 

              F – Planeza das faces                                                         C - Conforme 

              E – Espessura das paredes externas                                     NC – Não conforme 

 

  

 Pela tabela pode-se observar eu há um alto índice de não conformidade entre as amostras das 

empresas avaliadas. A produção sem controle gera desperdício e este, por sua vez, continuará a incidir 

nos lucros na forma de perdas. Providências devem ser tomadas procurando reverter o estado atual das 

coisas. 

4.8 As curvas de gresificação 

 As curvas de gresificação são apresentadas em caráter ilustrativo, pois nada têm a ver com 

as normas técnicas, no entanto, se constituem em ferramenta de grande utilidade tanto na avaliação e 

desenvolvimento de massas cerâmicas como na determinação da temperatura de queima para uma dada 

composição. 
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 Toda massa cerâmica tem uma temperatura de queima específica que é função dos elementos 

que constituem, do processamento e das propriedades desejadas para o produto final. Igualmente, sabe-

se que em determinadas temperaturas se produzem reações e transformações que acabarão por dotar o 

produto final com as características desejadas (por exemplo, absorção de água e resistência à 

compressão). A sensibilidade da massa a variações na composição, avaliada pela curva de gresificação, 

permite determinar, entre outras coisas, as condições de queima. 

 Para se chegar nesse estágio, duas condições devem ser satisfeitas: primeiro, definir o nível 

de absorção de água desejado (AA) e, segundo, a retração admissível (RL, retração linear), de maneira 

que as outras características sejam mantidas ou preservadas. 

 Para tal, se utilizaram as curvas de gresificação de algumas empresas apenas para mostrar 

que os resultados obtidos são consistentes e válidos. O que se deseja na verdade, é consolidar os fatos. 

 Ao visitar as empesas, se procurou obter informações adicionais através de um questionário 

elaborado para tal efeito. Foram essas informações justamente que permitiram validar os resultados. Cada 

uma das empresas (A, B, C, D, E, J, M, N e O) foi clara quanto à temperatura de queima utilizada. Porém, 

suas curvas de gresificação permitiram constatar outra coisa. Eis os fatos: 

- A empresa A afirma queimar entre 900 °C e 1000 °C, mas sua curva de gresificação indica que 

deveria estar queimando (aproximadamente) a 1056 °C (Figura 4.6): 

- A empresa B afirma queimar a 900 °C, porém, deveria fazê-lo a (aproximadamente) 1037 °C 

(Figura 4.7); 

- A empresa C assume uma queima entre 1000 e 1100 °C, sem definir especificamente. Deveria 

queimar a 1060 °C (Figura 4.8); 

- A empresa E queima 940 °C, mas essa temperatura deveria ser 1051 °C (aproximadamente) 

(Figura 4.9); 

- A empresa N queima a 850 °C, mas a curva uma temperatura em torno de 1055 °C (Figura 4.10); 

e, 

- A empresa O revela queimar a 900 °C, mas a curva revela uma temperatura de 1051 °C (Figura 

4.11). 
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                                                               Figura 4.6 

 

                 
 

Figura 4.7 
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                                                                      Figura 4.8 

 

 

         
  

                                                                      Figura 4.9 

11,87

11,44

10,29

1,390,4

1,56 2,75

8,46

0

2

4

6

8

10

12

14

900 950 1000 1100

A
A

 (
%

) 
-

R
L

 (
%

)

Temperatura ( ºC )

CURVA DE GRESIFICAÇÃO
EMPRESA C

AA (%)

RL (%)

12,53

11,22

10,04

1,06

1,89

1,89

3,06

7,5

0

2

4

6

8

10

12

14

900 950 1000 1100

A
A

 (
%

) 
-

R
L

 (
%

)

Temperatura (ºC)

CURVA DE GRESIFICAÇÃO
EMPRESA E

AA (%)

RL (%)



 

 

83 

 

                                                                                                                    

 
 

Figura 4.10 

 

 

   
 

                                                                          Figura 4.11 
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 As curvas de gresificação indicam que as temperaturas de queima utilizadas industrialmente, de 

um modo geral, não são as mais indicadas. Pelos resultados mostrados, percebe-se que o que está gerando 

a maioria dos problemas de conformidade é a falta de caracterização da matéria prima. Seu 

desconhecimento impede a determinação correta, entre outros, da quantidade ou teor de água certo e 

assim evitar a retração excessiva durante a secagem e a queima; a temperatura de queima correta, já que, 

como foi mencionado e mostrado antes, cada argila apresenta uma temperatura de queima específica que 

depende da constituição da mesma; se deixa de racionalizar o uso da jazida; não é possível o 

beneficiamento da argila de maneira a dotá-la dos elementos necessários à consecução das características 

desejadas, se é esse o caso; e, evidentemente, não é possível definir o tempo de queima, fator igualmente 

importante nessa etapa do processo produtivo. Outro aspecto que as empresas estão deixando de lado e 

que com certeza facilitaria as coisas, é o controle do processo. Cada etapa deve ser acompanhada em 

detalhe para manter o processo dentro dos limites de sua capacidade. 

 Parece oportuno mencionar que, provavelmente, o fato de não queimarem seus produtos na 

temperatura adequada, pode ter ver com os baixos valores de absorção de água e resistência à compressão 

que estão obtendo. Ambas as características de conformidade podem ser melhoradas. Antes, é preciso 

fazer as devidas análises para poder determinar as providências a serem tomadas. 

4.9 Recomendações 

 A seguir são formuladas algumas recomendações, as quais se espera que sirvam de alerta e 

despertem o interesse dos ceramistas no sentido de mudar e melhorar as operações das suas empresas. 

Não se deve esperar, de eito nenhum, que os resultados apareçam da noite para o dia. Levando em 

consideração que o número de variáveis envolvidas é grande, que cada empresa tem características 

próprias, que o porte a capacidade produtiva varia de empresa para empresa e que o nível tecnológico 

também é variável; só serão bem sucedidas aquelas empresas que resolvam ser perseverantes, que 

reconheçam que têm coisas que devem e podem ser efetivamente mudadas e melhoradas, eu aceitem o 

fato de que precisam continuar aprendendo e aperfeiçoando seus métodos de trabalho e que instituam a 

padronização como parte do seu dia a dia. A padronização apenas significa cumprir com as normas 

técnicas. 

 Alguns aspectos relacionados com o processo podem levara melhoras radicais: 

- Caracterizar a matéria prima, uma tarefa necessária e prévia em qualquer processo de 

produção cerâmica para determinar a quantidade certa de agua a ser acrescentada, a temperatura 

de queima certa, a dosagem adequada, o nível de absorção de água e  retração linear desejadas; 
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- Procurar melhorar a homogeneização da massa em termos de uma melhor distribuição 

granulométrica e de água, a fim de dotar a massa de uma boa plasticidade; 

- Controlar o teor de água da massa em cada etapa do processo para evitar os problemas de 

trabalhabilidade, empenamento e aparecimento de trincas; 

- Verificar a correta marcação e identificação dos blocos; 

- Manter um controle permanente das boquilhas de maneira a evitar o problema de 

espessura das paredes externas; 

- É necessário o treinamento específico (cursos técnicos) dos operários para a função a ser 

desempenhada, com a finalidade de estimular a padronização do processo; 

- Evitar que operários novos sejam treinados por outros mais antigos que não tenham 

recebido treinamento prévio, evitando assim preservar vícios indesejados que possam limitar a 

capacidade do processo e a obtenção de resultados inesperados; 

- Absorção de mão de obra especializada; 

- Finalmente, controlar cada etapa do processo produtivo mediante a utilização de algumas 

ferramentas estatísticas, tais como gráficos de controle de processo (ou cartas de controle), 

diagramas de causa-efeito (Diagrama de Ishikawa), diagramas de dispersão eo diagrama de Pareto 

(Análise de Pareto), entre outros. Outras ferramentas também poderiam e deveriam ser usadas 

para obter um máximo de controle domínio do processo: a Curva de Bigot (para orientar os 

procedimentos de secagem) e a Curva de Gresificação (para avaliar e desenvolver massas 

cerâmicas como na determinação da temperatura de queima para uma dad composição).  

 O assunto está longe de ser esgotado. Há uma série de outros defeitos que de uma forma ou 

outra, exercem alguma influência nas características de conformidade avaliadas. Faz-se necessária a 

realização de um estudo mais profundo e detalhado na intenção de fornecer às empresas os elementos  de 

que precisam para poder concentrar seus esforços na consecução de uma boa qualidade no produto final. 

Esta nada mais é a conformidade com as normas técnicas, as quais foram desenvolvidas com a finalidade 

de padronizar os produtos oferecidos ao consumidor quanto aos requisitos mínimos de operação para a 

função que foram projetados, assim como garantir sua qualidade e confiabilidade. 
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           A realização do presente trabalho permitiu constatar que algumas empresas apresentam 

conformidade em alguns quesitos, enquanto em outros, estão não-conformes. Mas, sabe-se bem que não 

existe a possibilidade de um produto ser meio conforme ou apresentar meia conformidade. Por outro 

lado, as normas são bem claras e específicas. Os ensaios devem ser feitos em cada elemento da amostra, 

ou seja, todos os blocos devem ser ensaiados. Através das Tabelas 4.11 e 4.12 (págs. 73 e 74) pode-se 

verificar que algumas empresas apresentam conformidade em alguns quesitos. Enquanto em outros, não. 

           Para estarem conformes com as normas, todos os blocos das amostras de cada empresa devem 

acusar valores conformes. Isto implica que mesmo quando apresentarem conformidade em alguns itens, 

só poderá ser considerada como “empresa cujos produtos estão conformes com a norma”, aquela cujos 

produtos estejam efetivamente conformes com todas as normas. 

           Fundamentado nas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as 

quais regem e definem os atributos a serem considerados para avaliação, a maneira de realizar os ensaios, 

as tolerâncias e o equipamento a ser utilizado, entre outros; pode-se concluir que, as amostras avaliadas 

não estão conformes com as normas técnicas. 

 Então, quesito por quesito, tem-se: 

- Características visuais: 

Tudo indica que nos quesitos “Quebras” e “Superfícies irregulares”, a maioria das empresas 

consegue atingir a conformidade com as normas, com exceção das empresas G, H, L e M. Até 

porque, não tem sentido que as empresas pensem em vender blocos quebrados ou com as 

superfícies onduladas ou fundadas. Do restante dos quesitos, as “Trincas” parecem ter maior 

incidência. Problema que deve ser solucionado quanto antes. Lembrar que as trincas enfraquecem 

os blocos, reduzindo sua resistência à compressão. 

- Dimensões:  

A única empresa que consegue atingir a conformidade neste quesito é a empresa B. Todas as 

outras apresentam dimensões acima do limite superior permitido ou abaixo do limite inferior. 

- Desvio em relação ao esquadro: 

Todas as empresas apresentam desvios padrão acima de 1,0, o que indica muita variação As 

porcentagens de blocos fora da norma (DF), são bastante consideráveis. Todas as empresas estão 

fora da norma. 

- Planeza das faces: 

As empresas parecem não ter problema para atingira conformidade neste quesito. Todos os 

valores médios de F (flecha) são menores que 3,0 mm. Todas estão conforme com a norma. 
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- Espessura das paredes: 

Todas registram, em geral, valores um tanto baixos. Pela norma, o valor mínimo é de 7,0 mm. 

Todas estão fora da norma. 

- Absorção de água: 

Adotando os valores definidos por Silva et al, como parâmetros de comparação (entre 18 e 20%), 

percebe-se que as empresas apresentam valores muito baixos de AA. Por conseguinte, são 

consideradas não conformes. 

- Resistência à compressão: 

A única que apresenta RC abaixo do mínimo (1,0 MPa) é a empresa E. Todas as outras 

apresentam valores maiores ou iguais ao mínimo definido pela norma. Apenas a empresa E está 

fora da norma. 

 Sendo assim, baseados nas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), s quais definem e regem os atributos a serem considerados para avaliação, a maneira de 

realizar os ensaios, as tolerâncias e o equipamento a ser utilizado, entre outros, pode-se concluir que as 

amostras avaliadas não estão conformes com as normas técnicas. 

 Além do mais, na página 16 foram definidos os objetivos da pesquisa: 

Objetivo geral: 

O objetivo geral do trabalho proposto é avaliar o grau de conformidade às normas técnicas brasileiras 

dos blocos cerâmicos produzidos no polo cerâmico do RN, relacionando o índice de não conformidade 

detectado, com as características do processo de fabricação, gerando subsídios para propor alterações ou 

mudanças, no sentido de melhorar a qualidade dos produtos cerâmicos do RN. 

Objetivos específicos: 

• Avaliar o grau de conformidade dos blocos cerâmicos de acordo às normas técnicas; 

• Identificar a(s) fase(s) ou etapa(s) do processo produtivo que gera(m) a(s) não conformidades; 

 Sugerir ou propor mudanças encaminhadas à eliminação definitiva de ocorrência de falhas ou não 

conformidades no processo produtivo.  

No final capítulo anterior, nas Recomendações, em função dos resultados obtidos e mostrados são 

apresentadas algumas ações que bem podem levar às mudanças requeridas visando melhorar tanto os 

processos quanto a qualidade dos produtos. Assim mesmo, é possível perceber que tanto o Objetivo 

Geral quanto os Específicos foram alcançados. 
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