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RESUMO. 
 
 
 

A exigência da qualidade nos produtos industrializados por parte dos consumidores 

tem sido evidenciada através das ações executadas pelas empresas como meio de produzirem 

cada vez mais dentro das especificações, as quais na maioria das vezes estão amarradas aos 

critérios ditados em normas técnicas. Variados métodos e procedimentos de medição 

constituem ferramentas fundamentais para controle das varáveis de processos industriais e 

meio de avaliação das características dos fabricados. Resultados de medições sem 

confiabilidade provocam aceite de produtos ruins como bons e a rejeição de produtos bons 

classificados como fora dos padrões. Por outro lado, as pessoas envolvidas nos processos 

devem ter capacitação adequada dentro da metrologia nos aspectos que abrangem desde a 

seleção, verificação e adequação dos meios de medição passando pelo tratamento adequado 

aos resultados obtidos. Dada à importância da indústria de cerâmica vermelha em 

Pernambuco como fornecedora de produtos para a forte indústria da construção civil, este 

trabalho apresenta uma sistemática capaz de indicar a atual situação dos aspectos da 

confiabilidade metrológica nas indústrias fabricantes de blocos (tijolo) em cerâmica vermelha 

na Região Metropolitana de Recife-PE. 

 
 

Palavras chaves: metrologia 1, processo fabricação 2, cerâmica vermelha 3. 
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ABSTRACT. 
 
 

Consumers’ demand for the quality of industrialized products has been evidenced by 

actions carried out by companies as a way of increasingly producing within specifications 

which, more often than not , are tied up to criteria dictated by technical rules. Various 

measurement methods and procedures correspond to fundamental tools to control the 

variables of industrial processes and a means of assessing the characteristics of manufactured 

items. Unreliable measurement results can cause the acceptance of non-standart products as 

good, and the rejection of good products as nonconforming. On the other hand, the people 

involved in the processes should have an adequate qualification within metrology in aspects 

ranging from the selection, verification and adequacy of measurement means, to the adequate 

treatment of the results obtained. Given the importance of the red ceramic industry in 

Pernambuco as a supplier of products for a strong civil construction industry, this project 

presents a systematics capable of indicating the current situation of metrological reliability in 

manufacturers of red ceramic blocks (bricks) in the metropolitan area of Recife, State of 

Pernambuco. 

 

 

Key words: metrology 1, manufacturing process 2, red ceramics 3.  
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Capítulo 1 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O homem primitivo evoluiu com o emprego dos materiais, das primeiras ferramentas e 

dos primeiros utensílios, melhorando paulatinamente, sua condição de vida. Já há muito 

tempo o homem fabrica objetos de pedra. Pedras lascadas, pontiagudas, maciças ou finas 

constituíram as primeiras ferramentas para a fabricação de utensílios. 

Durante muito tempo, o homem primitivo usou sua própria força muscular juntamente 

com ferramentas, armas e utensílios rudimentares para satisfazer às suas necessidades. Além 

de pedras, as primeiras ferramentas eram feitas de madeira, osso e chifre. Aprendeu a fazer e 

usar o fogo, a talhar a pedra e depois a furar, a polir, a lixar, a utilizar os materiais e aprendeu 

a moldar a argila fazendo os primitivos objetos de cerâmica, [1]. 

A medição faz parte da atividade humana desde as primeiras civilizações. Surgiu como 

meio de realizar transações comerciais de compra, venda ou troca de produtos tendo sido 

usando até partes do corpo como padrão de referência para medidas de comprimento tais 

como: o dedo polegar, o pé, o palmo. O desenvolvimento do comércio, da indústria e da 

ciência requisitou a adoção de padrões e unidades de medidas que fossem uniformes e fáceis 

de serem reproduzidas. A criação do sistema métrico, fruto da Revolução Francesa, foi o 

primeiro sistema racional de unidades. Sua internacionalização foi consagrada pela 

Convenção do Metro (20 de maio de 1875), ocasião em que foi criado o “Bureau International 

des Poinds et Mesures” (BIPM), situado desde essa data na França, no pavilhão de Breteuil, 

em Sèvres. A partir de então muito trabalho com grande dedicação foi necessário para criação 

e oficialização de um sistema global de unidades de medida. Somente em 1960, com a 

realização da décima primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, foi criado oficialmente 

o Sistema Internacional de Unidades (SI) até hoje aceito e praticado em todo o mundo nas 

atividades que envolvam metrologia, [2, 3]. 

Hoje identificamos povos e épocas de cultura pré-histórica por meio de padrões ou 

desenhos feitos em urnas para enterrar os mortos, potes para água e outros utensílios 

encontrados. Um bom exemplo de normalização na Antiguidade é a pirâmide de Quéops, 

construída por volta de 2700 AC, ela foi erguida com pedras de medidas iguais, que se 

encaixam perfeitamente. 

Na primeira fase da normalização a partir do momento em que o homem entra na era 

industrial e inicia a produção em massa, isto é, a fabricação de um mesmo produto em grande 

quantidade, surge uma grande variedade de formas e tamanhos desse produto e de seus 

componentes. Esse fenômeno ocorria sem que houvesse alguma razão técnica específica, 
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contribuindo para gerar alguns problemas durante a fabricação e o uso dos produtos. Desses 

problemas se destacam: o emprego de um maior número de ferramentas, moldes e 

dispositivos de fabricação e controle; a necessidade de manter um maior número de peças 

para reposição e, conseqüentemente, um maior número de itens em estoque. Devido ao grande 

número de variáveis para o setor produtivo controlar, os custos dos produtos geralmente eram 

elevados. Por exemplo, a fabricação e o uso de porcas e parafusos foram muito afetados pela 

falta de uma produção racional. Quanto maior a variação nos tipos de rosca, maior a 

dificuldade enfrentada pelo fabricante ao organizar a produção e atender aos pedidos do 

consumidor. Também para o comprador, a variedade representava um transtorno na hora da 

escolha de porcas e parafusos. O uso de normas permitiu que as indústrias diminuíssem a 

variedade dos tipos de rosca. Isso facilitou os processos de fabricação e reduziu os itens de 

estoque e os custos envolvidos, [4]. 

Do processo de normalização, surgem às normas que são documentos que contêm 

informações técnicas para uso de fabricantes e consumidores, sendo elaboradas a partir da 

experiência acumulada na indústria e no uso e a partir dos conhecimentos tecnológicos 

alcançados. A partir de 1900, surgem várias associações destinadas à elaboração de normas, 

reunindo produtores, técnicos, engenheiros, fabricantes, consumidores e organismos neutros 

(instituições de pesquisa, universidades etc.). Em 1901, surge na Inglaterra a primeira 

associação de normalização com o nome de Comissão de Normas de Engenharia, conhecida, 

hoje como BSI (British Standards Institution), o Instituto Britânico de Normalização. 

A Normalização sistemática veio a ocorrer por volta de 1839. O inglês Joseph Whitworth 

realizou um importante estudo, com o propósito de padronizar os perfis das roscas de fixação 

que podem ser vista na figura 1 para porca e parafuso. 

 

 
Figura 1. Rosca padronizada Whitworth, [4]. 

 

A padronização proposta por Whitworth logo se tornou conhecida na Inglaterra, sendo 

adotada, também, por indústrias de outros países. Na indústria atual, a rosca Whitworth foi 

substituída pelas roscas tipo métrica segundo as normas da ISO.  

Surgem as associações internacionais que se dedicam à elaboração de normas que são 

consideradas válidas para diversos países do mundo. Normas internacionais permitem que 

diferentes países utilizem a mesma terminologia, a mesma simbologia, os mesmos padrões e 
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procedimentos para produzir, avaliar e garantir a qualidade dos produtos. Por isso, a adoção 

das normas internacionais, além de exigir melhor qualificação dos produtos, aperfeiçoa o 

sistema de “troca” em vários mercados mundiais.  

As entidades governamentais se fazem presente nesta atividade e no Brasil está a cargo do 

CONMETRO / INMETRO (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial / Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). O 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial é um colegiado 

interministerial que exerce a função de órgão normativo do SINMETRO (Sistema Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e que tem o INMETRO como sua 

secretaria executiva. Integram o CONMETRO os ministros do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior; da Ciência e Tecnologia; da Saúde; do Trabalho e Emprego; do Meio 

Ambiente; das Relações Exteriores; da Justiça; da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento; 

da Defesa; o Presidente do INMETRO e os Presidentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, da Confederação Nacional da Indústria - CNI e do Instituto de Defesa do 

Consumidor. 

Esta dissertação é de um produto compulsório o bloco de cerâmica vermelha (tijolo) e 

estar relatado o conhecimento da confiabilidade metrológica na fabricação do bloco cerâmico 

dividida em capítulos: (1) Introdução, Problema, Justificativa da Pesquisa, Objetivos 

Geral/Específico (2) Fundamentação Teórica da Metrologia Atual (3) Fabricação de Blocos 

Cerâmica Vermelha (4) A Conformidade Para Blocos de Cerâmica Vermelha (5) A 

importância Metrologia dos Ensaios.  

Um produto é compulsório quando sua utilização pode comprometer a segurança ou a 

saúde do consumidor, o INMETRO ou órgão regulamentador pode tornar compulsória a 

Avaliação da Conformidade desse produto. Isso aumenta a confiança de que o produto está de 

acordo com as Normas e com os Regulamentos Técnicos aplicáveis, [5]. 

As empresas na atualidade estão sendo avaliadas nas perspectivas ambientais, 

organizações, aquisição e fornecedores, pessoas, processos, produtos, mercados, 

responsabilidade pública financeira. Avaliar conformidade de produto e processo, assegurar 

relações comerciais justas, assegurar reconhecimento nacional e internacional, o código de 

defesa de consumidor com a harmonização internacional de sistemas são dificuldades de 

alinhar que só podem ser conciliadas com o uso da metrologia. [6]. 

A necessidade de padronização dos procedimentos metrológicos e a contínua 

implementação de ações que garantam confiabilidade metrológica cresceram com a 

disseminação da implantação de programas de garantia da qualidade.  

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp
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Exige-se, atualmente, um enfoque mais formal da metrologia. A aplicação correta de 

procedimentos metrológicos para garantir e demonstrar a confiabilidade dos resultados de 

medições nas avaliações de conformidade com especificação constitui-se requisito exigido 

nos Sistemas de Garantia da Qualidade Metrológica, [7]. 

A despeito da grande importância da aplicação de procedimentos metrológicos confiáveis, 

na garantia da qualidade industrial, constata-se uma significativa diferença entre as ações 

exigidas nas normas de garantia da qualidade e as práticas metrológicas no meio industrial. 

Esses requisitos metrológicos exigem a implementação de atividades fundamentais para a 

confiabilidade metrológica de resultados de medições tais como: seleção adequada de 

instrumentos de medição, calibração de instrumentos, rastreamento de padrões, avaliação de 

incertezas de medição, avaliação de conformidade com especificações, dentre outros. Tais 

requisitos apresentam-se de uma forma bastante superficial nessas normas, contribuindo 

sobremaneira para que ocorra interpretação equivocada tanto por parte das indústrias quanto 

dos auditores de entidades certificadoras. 

Outros requisitos importantes no contexto da confiabilidade metrológica, como a 

avaliação de incertezas para as medições críticas em chão de fábrica e a determinação de 

intervalos iniciais de calibração ainda não estão claros nas atuais normas de garantia da 

qualidade, [7]. 

Com a evolução da ciência e da tecnologia os produtos tornaram-se mais complexos e a 

exigência da qualidade está assentada em critérios que na maioria das vezes estão ditados em 

normas técnicas. Sendo assim, vem aumentando o número de vezes em que fabricantes são 

chamados a mostrar a qualidade de seus produtos e serviços por meio de certificação de 

conformidade aos requisitos técnicos. Com base nos trabalhos de laboratório de ensaio e 

agentes de inspeção, os organismos de certificação emitem certificados e marcas de 

conformidade que identificam e simbolizam o reconhecimento da qualidade de produtos e 

serviços. 

A metrologia sendo a base para normalização, o controle metrológico, através de 

calibrações de padrões e dos sistemas de medições, torna-se, já há algum tempo, uma 

exigência para a comercialização de produtos e serviços entre países. As exigências são 

caracterizadas em normas técnicas bem definidas e devem ser seguidas nos mínimos detalhes 

em conjunto com as normas de gerenciamento e de capacitação de fornecedores, [8]. 

As qualidades do produto são oriundas das etapas de fabricação, isto é, das medidas 

realizadas nos instrumentos de controle dos processos produtivos. Os sistemas de medição, 

métodos e procedimentos de medir também constituem ferramentas fundamentais para 

proceder a ajustes durante a fabricação dos instrumentos de controle fazendo com que os 
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valores projetados das características de qualidade sejam comprovados nos produtos 

fabricados. Resultados de medições sem confiabilidade provocam aceite de produtos sem 

conformidade e as rejeições de produtos fabricados conforme especificações acarretando na 

classificação como fora dos padrões, [9, 10]. 

No âmbito da manufatura, a indústria da construção civil tem como principal missão 

construir para o desenvolvimento de uma região. Tudo o que a construção civil produz, ou é 

relevante para o homem, ou é indispensável à sua dignidade. Segundo a CBIC – Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção, suas cadeias produtivas são tomadas em toda a 

extensão, incluindo o setor cerâmico. O setor industrial da cerâmica é bastante diversificado e 

pode ser dividido nos seguintes segmentos: cerâmica vermelha, materiais de revestimento, 

materiais refratários, louça sanitária, isoladores elétricos de porcelana, louça de mesa, filtros 

cerâmicos de água para uso doméstico, cerâmica técnica e isolante térmicos.  

A figura 2 mostra a importância do aspecto metrológico do ciclo de qualidade das 

empresas inclusive das indústrias de cerâmica vermelha. Analisar continuamente o mercado e 

captar as necessidades e oportunidades: segurança, tipo, potência, preço, beleza, vendas, 

concorrências, custo são catalogadas como características funcionais. Estas características 

serão intrínsecas no produto que tiver bons projetos. Estes projetos feitos na Engenharia de 

Qualidade em um ambiente de engenharia simultânea têm o objetivo de trabalhar 

tecnicamente as necessidades do mercado para o projeto da fabricação. Nesse contexto, a 

metrologia é uma ferramenta para produzir os produtos conforme as especificações detalhadas 

no projeto: planejamento dos processos, compra de materiais, fabricação, tolerâncias, 

montagem, teste e expedição. Como não se vive em um mundo ideal, sempre existem 

diferenças entre o projetado e o fabricado. Precisa-se da metrologia para lidar com as 

variações entre o ideal e o real e exercer controle da fabricação. Para exercer o controle da 

fabricação necessita-se de: ter plano de controle, considerar a capabilidade dos processos e 

fazer uso de ensaios metrológicos que asseguram a funcionalidade e a segurança de produtos.  

O desdobramento natural do avanço das tecnologias é um elo dinâmico e decisivo do processo 

de transformações entre fornecedores e consumidores e ao Estado fica reservado sua forma de 

intervenção pela via da regulação das atividades dos agentes econômicos, quer pela 

monitoração, pelas atividades fiscalizadoras e de suporte a processos de normalização. Cabe 

ressaltar a relevância da normalização técnica – instrumento de redução de desperdício, de 

agregação de maior eficácia técnica e econômica e de redução de barreiras técnicas ao 

comércio - constitui-se em pré-condição ao processo de certificação de produtos e serviços 

considerados imprescindíveis à sua aceitação no mercado. Atividade conduzida pelos 

organismos internacionais e nacionais estabelece os requisitos e as referências com base na 
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avaliação da conformidade. A avaliação da conformidade é um processo sistematizado, com 

regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado, de forma a propiciar 

adequado grau de confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um 

profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos por normas ou regulamentos, com o menor 

custo possível para a sociedade. 

 O produto deve ter as funções conformidade, informações tecnológicas, tecnologia de 

gestão e propriedade industrial através do ciclo de qualidade, [11]. O bloco de cerâmica 

vermelha é um exemplo de produto com certificado compulsório no Brasil pela Portaria do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO no 127, 

29 de junho de 2005, [12]. O setor produtivo responde com tecnologia de processo respaldado 

em normas técnicas desenvolvendo as atividades com o controle dos indicadores de 

confiabilidade da produção devolvendo ao mercado um produto pré-medido e certificado, [6]. 

 

 

Figura 2. Aspectos metrológicos do ciclo da qualidade de um produto, [11]. 
 

Na fabricação e controle final dos produtos de todos os segmentos da construção civil, 

assim como em qualquer ramo de manufatura, a metrologia está presente nas etapas de 

fabricação e avaliação de conformidade.  

O trabalho “Perfil da Indústria de Cerâmica Vermelha no Estado de Pernambuco” 

realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco - FIEPE em parceria com o 

Sindicato da Indústria de Cerâmica no Estado de Pernambuco SINDICERPE e com SEBRAE 

/PE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa identificou inicialmente 

cento e setenta e cinco empresas no ramo da cerâmica [13].  
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1.1 Problema 

 

A indústria da construção civil, caracterizada pelos altos índices de desperdícios, custos 

elevados de produção e mão-de-obra sem a devida qualificação necessita acompanhar o 

processo de desenvolvimento das outras indústrias, visto que, de acordo com dados da 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), ela participa com 6% do Produto 

Interno Bruto Nacional. 

Estudos realizados enfocando a gerência de canteiros de obras da indústria da construção 

civil mostram que aproximadamente metade de todos os distúrbios encontrados envolvia 

deficiências na qualidade dos materiais, [14]. 

Sabe-se que a indústria da construção civil desempenha um papel de grande importância 

no desenvolvimento econômico e social do país, mas existe um grande atraso tecnológico 

neste setor, que pode ser caracterizado pelos seguintes aspectos: predominância de 

mão-de-obra sem qualificação profissional, com alta rotatividade e de baixa produtividade; 

resistência às inovações tecnológicas; elevada incidência de não conformidade de materiais, 

componentes, sistemas construtivos e serviços; ausência de controle da qualidade tanto de 

produtos quanto de serviços; baixa exigência das empresas do setor em relação aos produtores 

de materiais; baixa exigência por parte do consumidor final; desperdícios significativos de 

material e de tempo ao longo da produção e atraso quanto à aplicação das normas técnicas. 

O colapso de uma estrutura pode ser gerado pelo colapso do material constituinte dessa 

estrutura, porque ou ele foi incorretamente especificado ou não apresentou as propriedades 

previstas. Elevar os padrões da qualidade do setor da construção civil significa articular os 

diversos agentes do processo e comprometê-los com a qualidade de seus processos e produtos 

parciais. Um desses materiais de uso mais tradicional são os blocos cerâmicos, cuja finalidade 

principal é vedação e a estrutura da edificação. Para ser considerado de boa qualidade deve 

atender às recomendações estabelecidas pelas Normas Técnicas da ABNT NBR 15270. 

Componentes Cerâmicos, 31/08/2005, [15] no que diz respeito às característica geométricas, 

físicas e mecânicas. 

Assim, neste contexto o presente trabalho analisa a situação referente à confiabilidade no 

bloco cerâmico vermelho produzido na região metropolitana do grande Recife e zona da mata, 

o qual é um dos produtos de grande uso na construção civil, onde são apresentadas respostas 

para os seguintes  questionamentos: 

• Quais as atividades de inspeção da qualidade desenvolvidas na produção do bloco 

cerâmico? 
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• Qual o processo de realização e os recursos utilizados nessas atividades? 

• Há conformidade do bloco de cerâmico com o padrão fixado pelas normas e 

regulamentações? 

•  As medições realizadas nos ensaios para a determinação dos valores das 

características geométricas, físicas e mecânicas do bloco de cerâmica têm 

confiabilidade metrológica? [16]. 

• Qualificação de pessoas nas industrias do ramo? 

 

As Indústrias da Cerâmica Vermelha, via de regra, estão situadas ao longo dos principais 

rios que cortam o Estado de Pernambuco: Ipojuca, Pirapama, Capibaribe, e alguns outros, e 

espalhados nos diversos municípios banhados por estes rios são responsáveis pela produção 

mensal de mais de 91 toneladas de diversos produtos, onde se destacam o tijolo de 8 furos e 

os de 6 furos com 10 e 15 cm de comprimento, respectivamente. Estes três produtos são 

responsáveis por 83,1% da produção total /mês do setor, onde a maior participação é o tijolo 

de 8 furos (31,5% do total), [13]. 

 

1.2 Justificativa da Pesquisa. 

 

O conhecimento dos materiais empregados na construção é de vital importância para o 

projeto e a construção na Engenharia Civil; tanto os materiais da estrutura da edificação como 

aqueles usados para o seu fechamento e acabamento têm essa importância. 

A melhoria da qualidade dos materiais de construção civil permite assegurar um bom 

desempenho, durabilidade e, principalmente, contribuir para a segurança das edificações. As 

empresas fornecedoras destes materiais devem, para isso, desenvolver um controle da 

qualidade de forma a garantir a qualidade destes produtos. 

O bloco cerâmico é um produto regulamentado pela Portaria no127 de 29/06/2005 do 

INMETRO, [12], e esta pesquisa na região metropolitana e zona da mata visa verificar o 

atendimento às normas e regulamentos na fabricação deste produto pelas empresas do ramo.  

O Decreto no 216 de 17 de setembro de 1991 do Governo Federal com o intuito de 

estimular a melhoria da qualidade e produtividade dos materiais empregados nas construções 

de habitações populares, criou o Programa Nacional de Tecnologia de Habitação - 

PRONATH, integrante do Programa Brasileiro de Qualidade e produtividade – PBQP, que 

visa à melhoria da qualidade e produtividade dos materiais empregados na construção de 

habitações populares, [17]. 
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A justificativa da escolha do produto bloco cerâmico é devido às seguintes considerações: 

os produtos cerâmicos, que na região Nordeste constituem um material quase universal para 

vedação, passando a ser destinado à alvenaria estrutural, sendo marcante o uso na região 

metropolitana do Recife, o seu emprego em edificações com até três pavimentos, seja pela 

redução de recursos, seja pela grande rapidez que podem imprimir à conclusão das obras, 

assim sendo, é fácil concluir que na referida região se tem retomado à concepção construtiva 

dos tempos que antecederam à implantação hegemônica do concreto armado, tempos esses em 

que os produtos cerâmicos desempenhavam, com sucesso, a função estrutural. 

Não se deve deixar de lembrar, no entanto, que nos tempos coloniais a insipiência dos 

conhecimentos relativos à teoria das estruturas gerava as enormes dimensões dos elementos 

portantes das edificações, fato testemunhado pelas ruínas das fundações e superestruturas dos 

monumentos parcialmente preservados, o que se contradiz com a economia e rapidez 

atualmente viáveis e tão almejadas. 

Com o procedimento intuitivo daqueles tempos longínquos, se garantia a estabilidade 

plena das construções, a ponto de se admitir que a ação nefasta de muitos fenômenos 

destrutivos era plenamente neutralizada pela grande rigidez imposta àquelas antigas 

edificações. 

A esbeltez da alvenaria estrutural modernamente concebida e a pequena profundidade do 

lençol freático da Região Metropolitana do Recife vêm provocando a ocorrência da Expansão 

por Umidade (EPU) nas fundações de muitos prédios construídos naquela região, o que, de 

forma danosa, lenta e descontrolada, tem respondido pela ruína de edifícios tipo caixão, 

designação local para definir uma estrutura rígida que, executada com blocos 

tradicionalmente destinados à vedação, [18]. 

Neste contexto, acredita-se que o resultado deste trabalho pode facilitar melhorias do 

produto das empresas da Região com respaldo num trabalho de natureza científica, dada a sua 

importância para a atualidade. A relevância sócio-econômica dessa pesquisa está em fornecer 

os aspectos da confiabilidade metrológica na indústria de cerâmica vermelha em Pernambuco. 

A escolha do bloco de cerâmica vermelha neste trabalho pretende, com esta pesquisa, 

contribuir para que as informações de aspectos da confiabilidade metrológica na indústria de 

cerâmica vermelha em Pernambuco se tornem uma opção viável e de baixo custo,  de forma 

segura, a atenuar a situação degradante dos assentamentos na Região Metropolitana do 

Recife. A inexistência de estudos sobre blocos cerâmicos tem interferido em acidentes que 

ceifam vidas e recursos materiais de uma parcela da população que, na maioria das vezes, se 

constitui no segmento financeiramente mais desfavorecido da nossa sociedade. 
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1.3 Objetivos Gerais / Específicos. 

 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar as principais etapas do processo da 

matéria-prima e a fabricação de bloco de cerâmica vermelha e produto final por meio de um 

instrumento de diagnóstico, nas pequenas empresas cerâmicas, em especial, naquelas que 

ainda não iniciaram a implantação de um sistema de confiabilidade metrológica ou que se 

encontram em fase de implementação. O trabalho engloba como objetivos específicos: 

• Desenvolver um referencial bibliográfico voltado para os aspectos metrológicos na 

indústria de cerâmica vermelha. 

• Fomentar a utilização da norma ABNT NBR 15270. Componentes Cerâmicos. 

31/08/2005, [15]. No que diz respeito ao envolvimento da alta administração, 

treinamentos dos setores no sistema da qualidade, implantação de procedimentos, 

instruções de trabalho e controles funcionais específicos, visando a conformidade do 

bloco de cerâmica vermelha. 

• Realizar análise crítica com relação aos aspectos metrológicos para a fabricação de 

bloco de cerâmicas nas empresas do ramo, assim como a rastreabilidade da 

conformidade do processo de produção a partir dos resultados. 

• Identificar as perdas geradas na fabricação por falta de controle metrológico. 

• Sugerir diferentes procedimentos específicos para as empresas que apresentem 

dificuldades de controles de conformidade da matéria-prima e do produto acabado, 

visando otimizar a operacionalização do sistema ou parte dele. 
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Capítulo 2 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA METROLOGIA ATUAL 
 

A metrologia tem uma importância técnica e didática, e um inquestionável impacto 

econômico e social. Na comunicação, por exemplo, toda vez que se quantifica um elemento, 

se está medindo, isto é, comparando este elemento com uma quantidade de referência 

conhecida pelo transmissor e receptor da comunicação. O comércio é outra atividade onde a 

medição é fundamental, pois para que as transações comerciais possam ser efetuadas, é 

necessário descrever as quantidades envolvidas em termos de uma base comum, isto é, de 

uma unidade de medição. Com a evolução da manufatura, esta necessidade se intensificou 

pela necessidade da descrição do bem fabricado em termos de elementos que o quantifiquem, 

isto é, número de um calçado, tamanho, dimensões e características geométricas de uma peça, 

quantidade contida em uma embalagem, são apenas exemplos. A intercambialidade desejada 

entre peças e elementos de uma máquina só é possível através da expressão das propriedades 

geométricas e mecânicas destes elementos através de operações de medição. As grandes 

descobertas científicas, as grandes teorias clássicas foram, e ainda são formuladas a partir de 

observações experimentais. A descrição das quantidades envolvidas em cada fenômeno se dá 

através da medição. É através da medição do desempenho de um sistema que se avalia e 

realimenta o seu aperfeiçoamento. A qualidade, a segurança, o controle de um elemento ou 

processo é sempre assegurada através de uma operação de medição, [19]. 

Referenciado por todos os metrologistas, o renomado matemático e físico britânico 

William Thompson (cognominado Lord Kelvin, 1824-1907) afirma que “o conhecimento 

amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente existirá quando for possível 

expressá-lo através de números”. Entretanto, uma medição requer mais que um valor 

numérico para atribuir significado ao seu resultado. Faz-se necessário: (i) expressá-lo em 

unidades de medida compreensíveis, preferencialmente fazendo uso de unidades de um 

sistema coerente como o Sistema Internacional de Unidades - SI; (ii) associar uma incerteza 

ao número que materializa o resultado da medição e (iii) assegurar confiabilidade e 

aceitabilidade à mesma, através da rastreabilidade como evidência do caráter universal 

requerido por qualquer sistema de medição hoje praticada num mercado global. Nesse 

contexto, o pensamento de Lord Kelvin se traduz na assertiva de que “não se consegue 

melhorar aquilo que não é capaz de ser medido”. Muitos são os exemplos que ilustram a 

relevância técnica da medição incluindo-se a incerteza que lhe é associada, esta entendida 

como um atributo que legitima o resultado da medição, [20]. 
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A medição dos chamados “serviços essenciais” (fornecimento de energia elétrica, gás, 

água, telefonia, etc.), independentemente da magnitude dos erros associados ao processo de 

medição são sempre cruciais. Os erros para mais lesam indevidamente o consumidor, que 

acaba sendo tarifado em excesso. Já os erros para menos afetam as concessionárias desses 

serviços básicos que dependem de tarifas justas para capitalizar os recursos financeiros 

necessários à manutenção dos investimentos requeridos para a permanente provisão de 

serviços de qualidade para a sociedade. O grande desafio da metrologia é controlar e 

minimizar esses erros. Quando as atividades metrológicas são aplicadas corretamente deixam 

de ser simplesmente uma ferramenta de avaliação para ser também uma ferramenta de 

melhoria contínua, [19, 21, 22]. 

 
2.1 Vocabulário - VIM. 

 

Os vocabulários na metrologia como também os demais ramos da ciência são elaborados 

no sentido de atender ao máximo as diferentes correntes de opinião decorrentes de processos 

culturais já consagrados em diversos países. Buscam-se, desta maneira, a desejável e 

necessária padronização respeitando-se o atual “estado da arte” da linguagem metrológica. No 

Brasil é o INMETRO quem elabora, com significativa parcela da comunidade técnica e 

acadêmica atuante no campo da metrologia, a publicação do “Vocabulário Internacional De 

Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia”, mais conhecido como VIM, [23]. 

Os avanços da ciência e da tecnologia vêm requerendo a atualização permanente no 

vocabulário também da metrologia, [24]. Os avanços nessa área apontam para uma mudança 

compreendendo a ciência e as tecnologias da medição e da instrumentação como específicas 

das ciências dos sistemas e da informação. Este novo enfoque parece promissor do ponto de 

vista técnico, especialmente na concepção de sistemas de medição e na sua utilização para 

desenvolvimento de instrumentos e sistemas integrados e automatizados de medição e 

controle, [19]. 

Devem ser considerados na escolha de um sistema de medição para uma dada finalidade 

os aspectos relativos à capacidade do instrumento em relação à tarefa proposta. Por exemplo, 

quando é necessário medir massas que variam de 1g em 1g, quais as características da balança 

procurada? Para responder a esta pergunta é necessário definir as características dos 

instrumentos. Diante destas considerações devem ser utilizados as corretas definições do  

vocabulário metrológico. Destacam-se as seguintes características para os instrumentos dos 

sistemas de medição cujos termos técnicos dados a seguir foram retirados do VIM – 

Vocabulário Internacional de Metrologia, [23]. 
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• RESOLUÇÃO (DE UM DISPOSITIVO MOSTRADOR) - “Menor diferença entre 

indicações de um dispositivo mostrador que pode ser significativamente percebida”, 

[23]. É a menor entrada que pode ser aplicada a um instrumento que resulte numa 

saída visível na leitura. 

• SENSIBILIDADE – “Variação da resposta de um instrumento de medição dividida 

pela correspondente variação do estímulo”, [23]. É a capacidade do equipamento de 

medida de acusar uma variação dinâmica da grandeza medida. 

• EXATIDÃO – “Grau de concordância entre o resultado de uma medição e um valor 

verdadeiro do mensurando”, [23]. Exatidão ou acuracidade é o quanto à graduação do 

instrumento se aproxima dos valores padrão da grandeza, [25]. 

• REPRODUTIVIDADE. “Grau de concordância entre os resultados das medições de 

um mesmo mensurando efetuadas sob condições variadas de medição”. [23]. A 

expressão é válida quando forem especificadas as condições que foram alteradas. 

• FAIXA DE INDICAÇÃO (FI) - “Conjunto de valores limitados pelas indicações 

extremas”, [23]. A faixa de indicação (FI) é o intervalo entre o menor e maior valor 

que o dispositivo mostrador do SM teria condições de apresentar como indicação 

direta (ou indicação). 

• FAIXA DE MEDIÇÃO (FM) - “Conjunto de valores de um mensurando para o qual 

se admite que o erro de um instrumento de medição mantém-se dentro dos limites 

especificados”, [23]. O valor da FM pode ser obtido através do manual do fabricante, 

de sinais gravados sobre a escala, das especificações de normas técnicas ou dos 

relatórios de calibração. 

• VALOR DE UMA DIVISÃO (de Escala) (VD) – “Diferença entre os valores da 

escala correspondentes a duas marcas sucessivas”, [23]. Nos instrumentos com 

mostradores analógicos corresponde a diferença entre os valores da escala 

correspondentes à duas marcas sucessivas. 

• INCREMENTO DIGITAL (ID) - “Instrumento de medição que fornece um sinal de 

saída ou uma indicação em forma digital”, [23]. Nos instrumentos com mostradores 

digitais corresponde à menor variação da indicação direta possível de ser apresentada. 

Deve-se atentar o fato que nos mostradores digitais a variação do último dígito não é 

sempre unitária. Com freqüência a variação é de 5 em 5 unidades e algumas vezes de 2 

em 2 unidades. 

• ERRO SISTEMÁTICO (Es) - “Média que resultaria de um infinito número de 

medições do mesmo mensurando, efetuadas sob condições de repetitividade, menos o 

valor verdadeiro do mensurando”, [23]. É a parcela do erro que se repete quando uma 



 27 

série de medições é efetuada nas mesmas condições. Em termos práticos, adota-se a 

tendência como estimativa do erro sistemático. 

• REPETITIVIDADE (Re) de um SM - “Grau de concordância entre os resultados de 

medições sucessivas de um mesmo mensurando efetuadas sob as mesmas condições 

de medição”, [23].  Especifica a faixa de valores dentro da qual, com uma 

probabilidade estatística definida, se situará o valor do erro aleatório da indicação de 

um SM para as condições em que a medição é efetuada. 

• CARACTERÍSTICA DE RESPOSTA NOMINAL (CRn) - “Relação entre um 

estímulo e a resposta correspondente sob condições definidas”, [23]. Todo sistema de 

medição tem o seu comportamento ideal (nominal) regido por um princípio físico bem 

definido. A equação que exprime o relacionamento ideal entre o estímulo (grandeza de 

entrada no SM) e a sua resposta (saída) é denominada de Característica de Resposta 

Nominal (CRn). Na prática, o ideal não acontece, a resposta de um SM ao estímulo 

(mensurando) não segue exatamente o comportamento previsto pela CRn em 

decorrência de imperfeições que se manifestam de forma sistemática e/ou aleatória.  

• CORREÇÃO (C) – “Valor adicionado algebricamente ao resultado não corrigido de 

uma medição para compensar um erro sistemático”, [23]. A correção corresponde à 

tendência com sinal trocado. Seu uso é predominante nos certificados de calibração 

em lugar da tendência. A correção deve ser somada ao valor das indicações para 

“corrigir” os erros sistemáticos. 

• ERRO MÁXIMO (Emax) - “Valores extremos de um erro admissível por 

especificações, regulamentos, etc. para um dado instrumento de medição”, [23]. O 

Erro Máximo (Emáx) expressa a faixa onde se espera que esteja contido o erro máximo 

(em termos absolutos) do SM, considerando toda a sua faixa de medição e as 

condições operacionais fixadas pelo seu fabricante. 

• SENSIBILIDADE (Sb) - “Variação da resposta de um instrumento de medição 

dividida pela correspondente variação do estímulo”, [23]. É o quociente entre a 

variação da resposta (sinal de saída) do SM e a correspondente variação do estímulo 

(mensurando). 

• ESTABILIDADE DA SENSIBILIDADE (ESb) - “Aptidão de um instrumento de 

medição em  conservar constantes suas características  metrológicas ao longo do 

tempo”, [23]. Em função da variação das condições ambientais e de outros fatores no 

decorrer do tempo podem ocorrer alterações na sensibilidade de um SM e o parâmetro 

que descreve esta variação é a chamada estabilidade da sensibilidade (ESb). 
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As atividades neste campo são dinâmicas, como mostram as recentes preocupações e o 

interesse no recorte preciso dos conceitos: natureza, escopo e abrangência dos termos 

relacionados à ciência e à tecnologia da medição e da instrumentação. Para ilustrar as 

dificuldades associadas à formulação desses conceitos cabe lembrar que a revisão do 

vocabulário internacional de termos gerais e fundamentais de metrologia iniciada em 1997, no 

âmbito de um grupo de trabalho criado por um pool de organizações internacionais (Working 

Group JCGM-WG2), ainda se encontra em aberto. A título de exemplos, os termos 

Metrologia e Medição são conceitos definidos no VIM editado no Brasil como: 

• Metrologia: Ciência da medição. 

• Medição: conjunto de operações que têm por objetivo determinar o valor de uma grandeza. 

Os mesmos termos foram modificados na Terceira edição internacional do VIM, draft 

2004 (ainda em discussão no âmbito do Working Group JCGM - WG2), [26]: 

• Metrologia: Campo do conhecimento relacionado com a medição. (field of knowledge 

concerned with measurement), [26]. 

• Medição: Processo segundo o qual, experimentalmente, se obtém informação sobre a 

magnitude de uma quantidade. (Process of experimentally obtaining information about the 

magnitude of a quantity), [26]. 

Estas modificações foram feitas para atender as necessidades atuais de atualizar a 

metrologia adequando as constantes mudanças industriais e pesquisas cientificas, [19]. 

 

2.2 Sistema de Medição – SM. 

 

Por definição, o Sistema de Medição (SM) é o “conjunto completo de instrumentos de 

medição e outros equipamentos acoplados para executar uma medição específica”, [23, 27]. 

A medição de uma grandeza é feita pela comparação com a unidade de medida 

correspondente. Quando se mede o comprimento de uma mesa, é usada uma escala graduada 

de acordo com um múltiplo ou submúltiplo (milímetro, por exemplo) da unidade de medida 

(metro). Se a medida do comprimento é igual a 0,82 m, significa que o comprimento da mesa 

cabe 0,82 vezes na unidade de medida adotada, o metro. 

A maneira mais simples de medir consiste na comparação direta da grandeza sujeita à 

medição (mensurando) com o respectivo padrão. Porém, a medição pode ser realizada em 

relação a certo ponto de referência na escala e, neste caso, trata-se da medição diferencial ou 

relativa. Outra maneira de medir é através do método da zeragem ou de nulo, como na 

medição de massas usando balanças de braços iguais, na qual a massa do objeto é 
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determinada colocando massas padrões no prato oposto da balança até equilibrar as massas e 

o ponteiro da balança coincidir com o valor zero da escala. 

Dependendo do mensurando, a comparação direta ou indireta com uma escala padrão ou 

com o padrão da grandeza pode não ser possível, como ocorre na medição da temperatura. Em 

outros casos, a variação do mensurando pode ser muito pequena e é necessário amplificar esta 

variação para a sua medição. Por exemplo, a medição dos instrumentos empregados para a 

determinação dos valores de grandezas como estas que possuem características construtivas 

particulares e são considerados como sistemas de medição, [27, 28, 29].  

Um sistema de medição consiste em um conjunto de partes interligadas de instrumentos 

que tem como função converter um mensurando para produzir uma indicação de seu valor, 

minimizando o erro em relação ao seu valor verdadeiro e determinando a sua incerteza. Para 

desempenhar tal função, os sistemas de medição geralmente apresentam partes com funções 

diferenciadas. 

Em termos genéricos, um SM pode ser dividido em três módulos funcionais: o sensor /  

transdutor, a unidade de tratamento do sinal e o dispositivo mostrador. Cada módulo pode 

constituir uma unidade independente ou pode estar fisicamente integrada ao SM. A figura 3 

mostra genericamente um SM sistema de medição generalizado, [21]. 

 

 

Figura 3.  SM generalizado, [21]. 
 

O sensor / transdutor é o módulo do SM que está em contato com o mensurando gerando 

um sinal proporcional (mecânico, pneumático, elétrico ou outro) segundo uma função bem 

definida normalmente linear, baseada em um ou mais fenômenos físicos. Em termos gerais, 

um transdutor transforma um efeito físico em outro efeito físico. Quando o transdutor é 

composto de vários módulos, várias transformações de efeitos podem estar presentes. O 
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primeiro módulo do transdutor, aquele que entra em contato diretamente com o mensurando, é 

também denominado de sensor. O sinal gerado pelo sensor /transdutor normalmente é um 

sinal de baixa energia, difícil de ser diretamente indicado.  

A unidade de tratamento do sinal, além da amplificação da potência do sinal, pode 

assumir funções de filtragem, compensação, integração, processamento, etc. Às vezes é 

chamada de condicionador de sinais. Este módulo pode não estar presente em alguns SM mais 

simples, [21, 28, 29, 30]. O transdutor é o elemento responsável pela conversão do sinal de 

entrada (mensurando) em outra grandeza que possa ser amplificada. A função do transdutor é 

gerar um sinal proporcional ao mensurando. Na medição de pressão com manômetro de tubo 

de Bourdon, converte o sinal de entrada (pressão) em uma saída proporcional (variação de 

comprimento). No termômetro de bulbo, o bulbo com mercúrio é o transdutor que converte a 

variação de temperatura em variação de volume. É importante distinguir o transdutor, que às 

vezes é o próprio sensor em um instrumento. O sensor é o elemento que está em contato com 

o mensurando e sempre está presente em um sistema de medição mesmo quando não 

apresente um transdutor, como no caso dos paquímetros para medição de comprimento. Os 

transdutores podem ser classificados em ativos ou passivos, dependendo da necessidade ou 

não de fornecimento de energia auxiliar no processo de geração do sinal de saída. Os 

transdutores ativos são aqueles que não precisam de fornecimento de energia externa como 

molas, termopares e foto elementos. Os transdutores passivos requerem energia auxiliar, 

como os transdutores indutivos e capacitivos que necessitam de sua integração em um circuito 

elétrico para executar sua função. Outra forma de classificação pode ser feita em função do 

tipo de sinal analógico ou digital. Os transdutores analógicos são aqueles em que o sinal varia 

de forma contínua, enquanto que nos digitais o sinal varia de forma discreta. Os transdutores 

mecânicos mais comuns são as molas, as cremalheiras e as engrenagens. Estes transdutores 

convertem grandezas como ângulo, força, temperatura e pressão na grandeza comprimento. 

As molas são usadas em balanças com a função de converter o peso associado à massa a ser 

medida em uma variação de comprimento. As engrenagens são empregadas na conversão de 

deslocamento angular em deslocamento linear. Outra aplicação é na construção de 

termômetros bi-metálicos onde duas tiras metálicas em forma de espiral de materiais 

diferentes são colocadas lado a lado. A variação de temperatura provoca diferentes 

deslocamentos nas tiras devido aos diferentes coeficientes de expansão térmica e, com isto, 

ocorre um deslocamento angular que é detectado pelo movimento de um ponteiro. Os 

transdutores indutivos são usados em instrumentos para converter deslocamento em corrente 

elétrica, [21, 28, 29, 30]. 
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Elementos de tratamento de sinal do tipo ótico estão presentes em instrumentos de 

medição de comprimento, como os Autocolimadores, usados para determinação de desvios 

em relação a uma trajetória retilínea. Nestes instrumentos, um feixe luminoso partindo de uma 

fonte do próprio instrumento projeta um alvo sobre um espelho móvel que está posicionado 

sobre a superfície de medição. Elementos de tratamentos de sinal do tipo elétrico são 

potenciômetros, pontes de Wheatstone e amplificadores eletrônicos. Os potenciômetros são 

resistências elétricas variáveis que podem estar presentes num circuito elétrico para modificar 

os valores de corrente elétrica ou tensão, [21, 28, 29, 30]. 

Os dispositivos mostradores podem ser de indicação analógica, indicação digital ou 

dispositivo registrador. Os dispositivos de indicação analógica são aqueles que apresentam 

ponteiro e escala e estão presentes em instrumentos como relógios comparadores, 

manômetros, velocímetros, amperímetros, voltímetros e termômetros, entre outros. Os 

dispositivos de indicação digital são aqueles em que os valores do mensurando são 

apresentados através de números visualizados em uma tela ou impresso em papel. Este último 

apresenta dois eletrodos transparentes formados por placas de vidro recobertas com uma 

camada fina de óxido de estanho contendo uma película de cristal líquido entre eles. Os 

eletrodos estão dispostos de tal forma que podem compor qualquer dígito de 0 a 9. A 

aplicação de uma tensão em cada um destes eletrodos faz com que se tornem brilhantes 

devido à difusão de luz pelo cristal líquido. Os dispositivos registradores são aqueles que 

apresentam os resultados na forma gráfica, na forma de linhas contínuas (analógico) ou 

descontínuas (digital) disponíveis em três tipos de dispositivos registradores (1) osciloscópios, 

(2) galvanométricos, (3) compensadores ou potenciométrico. O dispositivo mostrador recebe 

o sinal tratado (amplificado, filtrado, etc) e através de recursos mecânicos, eletro-mecânico, 

eletrônicos ou outro qualquer, transforma-o em um número perceptível ao usuário, isto é, 

produz uma indicação direta perceptível. Este módulo subentende também dispositivos 

registradores responsáveis pela descrição analógica ou digital do sinal ao longo do tempo ou 

em função de outra grandeza independente. São exemplos: registradores X-Y, gravadores de 

fita, telas de osciloscópios, entre outros, [21, 28, 29, 30].  

Na figura 4 o termômetro de bulbo, mostrado, é um sistema de medição que apresenta um 

bulbo preenchido com mercúrio líquido conectado a um tubo capilar. A variação de 

temperatura do meio externo provoca uma variação de volume do mercúrio líquido presente 

no bulbo. Esta variação de volume é restrita pela forma esférica do bulbo de vidro que faz 

com que o mercúrio seja forçado a se expandir no interior do tubo capilar fazendo com que a 

variação de volume seja convertida em uma variação de comprimento. O tubo capilar tem 

ainda a função de amplificar o sinal ou variação de comprimento apresentada. Assim, a 
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temperatura (que é o mensurando) foi convertida na grandeza volume pelo bulbo preenchido 

com mercúrio e a variação de volume foi amplificada através da sua conversão na grandeza 

comprimento pelo tubo capilar. As leituras das temperaturas são feitas diretamente numa 

escala graduada presente no tubo capilar, [21]. 

 

 

Figura 4. Termômetro de bulbo, [21]. 
 

Outro exemplo de sistema de medição é o manômetro de tubo de Bourdon mostrado na 

figura 5. Neste manômetro, a pressão externa (mensurando) resulta numa força nas paredes do 

tubo de Bourdon devido ao seu formato curvilíneo. Esta força provoca um pequeno 

alongamento do tubo e uma variação de deslocamento da sua extremidade. Com isto, a 

grandeza pressão é convertida na grandeza comprimento pelo tubo de Bourdon. Porém, a 

variação de comprimento do bulbo resultante é pequena e a sua indicação direta em uma 

escala ainda não é conveniente. A variação de comprimento do tubo de Bourdon é 

amplificada por um sistema de engrenagens antes da sua apresentação através de um 

dispositivo de ponteiro e escala, [21, 28]. 

 

 

Figura 5. Manômetro de Bourdou, [21]. 

 
A análise apresentada nestes dois exemplos permite observar algumas características 

comuns nestes dois SM. Nos dois casos o mensurando foi convertido em outra grandeza, 
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sendo que no termômetro isto foi feito pelo bulbo preenchido com mercúrio (a temperatura foi 

convertida em variação de volume) e no manômetro pelo tubo de Bourdon (pressão foi 

convertida em variação de comprimento). Além disto, a variação da grandeza convertida foi 

amplificada por um dispositivo em ambos os casos; sendo que no termômetro a amplificação 

foi feita pela conversão da variação do volume em variação de comprimento da coluna de 

mercúrio no fino tubo capilar e no manômetro pela amplificação da variação do comprimento 

usando um sistema de engrenagens. Estas unidades componentes de um sistema de medição e 

que apresentam funções distintas estão representadas esquematicamente nas figuras 4 e 5 

correspondendo ao sensor/transdutor, elemento de tratamento do sinal e dispositivo 

mostrador, [21, 28]. 

 

2.2.1 Características Metrológicas de um SM. 
 

Para a correta utilização de um SM é necessário o conhecimento das suas características 

metrológicas e operacionais. Para isto é muito importante desde o início saber como distinguir 

o próprio fenômeno e o modelo matemático para esse fenômeno. No entanto, ao escolher um 

modelo naturalmente, não se pode exercer influência sobre aquilo que se observa. Isto foi bem 

expresso pelo Prof. J. Neyman, que escreveu: 

“Todas as vezes que empregarmos Matemática a fim de estudar alguns fenômenos de 
observação deveremos essencialmente começar por construir um modelo matemático 
(determinístico ou probabilístico) para esses fenômenos. Inevitavelmente, o modelo deve 
simplificar as coisas e certos pormenores devem ser desprezados. O bom resultado do 
modelo depende de que os pormenores desprezados sejam ou não realmente sem 
importância na elucidação do fenômeno estudado. A resolução do problema matemático 
pode estar correta e, não obstante, estar em grande discordância com os dados 
observados, simplesmente porque as hipóteses básicas feitas não sejam confirmadas. 
Geralmente é bastante difícil afirmar com certeza se um modelo matemático especificado 
é ou não adequado, antes que alguns dados de observação sejam obtidos. A fim de 
verificar a validade de um modelo, deveremos deduzir um certo número de conseqüências 
de nosso modelo e, a seguir, comparar esses resultados previstos com observações”. 

 

As idéias acima devem sempre ser levadas em consideração no estudo e desenvolvimento 

dos modelos apropriados para sua quantificação, [31].  

Cabe aqui uma advertência para que não seja (incorretamente) interpretado quando se 

escolhe um modelo probabilístico para a descrição de algum fenômeno não se estar 

abandonando todas as relações determinísticas. Nada poderia estar mais distante da verdade. 

Pode-se utilizar, por exemplo, a Lei de Ohm (I = V/R) que vale em determinadas 

circunstâncias. A diferença é uma questão de interpretação. Em vez de afirmar que a relação 

acima é determinada para os dados V e R, admite-se que V ou R (ou ambos) possam variar de 
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alguma maneira aleatória imprevisível então como em conseqüência I variará também de 

alguma forma aleatória. Algumas vezes pode ser difícil realizar a escolha entre a adoção de 

um modelo determinístico ou um de modelo probabilístico. Poderá depender da complexidade 

de nossa técnica de mensuração e da incerteza associada a ela. Por exemplo, se medidas 

exatas forem tão difíceis de obter que leituras repetidas da mesma quantidade conduzam a 

resultados variados, um modelo probabilístico será sem dúvida o mais adequado para 

descrever a situação, [31]. 

Atualmente, a exigência crescente no atendimento a normas e requisitos de qualidade faz 

as empresas se desdobrarem nesse mundo competitivo para se obter o bom desempenho do 

sistema de medição e devem atender as exigências quanto (i) à qualidade na medição, isto é, o 

fornecedor deve possuir os equipamentos e/ou instrumentos necessários para a medição dos 

itens que irá fornecer, de forma a assegurar a qualidade dos produtos entregues, (ii) os 

equipamentos e /ou instrumentos de inspeção, medição e ensaios devem ser identificados, 

calibrados de acordo com métodos definidos e documentados, mantendo registros da 

calibração realizada, (iii) aos sistemas de medição referenciados nos planos de controle, 

deverão ser realizados estudos estatísticos para análise da variação presente nos resultados. 

Estes estudos devem ser baseados no Manual de Referência de Análise dos Sistemas de 

Medição, [27]. 

 
2.3. Sistema Internacional de Unidades – SI. 

 

O VIM define SI como “Sistema coerente de unidades adotado e recomendado pela 

Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM)”, [23]. O Bureau Internacional de Pesos e 

Medidas, o BIPM, foi criado pelo artigo 1o da Convenção do Metro, no dia 20 de maio de 

1875, com a responsabilidade de estabelecer os fundamentos de um sistema de medição, 

único e coerente, com abrangência mundial. O sistema métrico decimal que teve origem na 

época da Revolução Francesa tinha por base o metro (A primeira definição feita no ano 1791 

em Paris na Academia de Ciências) “a décima milionésima parte de um arco de meridiano 

entre o pólo e o equador terrestre” [32]. Pelos termos da Convenção do Metro, assinada em 

1875, os novos protótipos internacionais do metro e do quilograma foram fabricados e 

formalmente adotados e aprovado pela primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas 

(CGPM), em 1889. Este sistema evoluiu ao longo do tempo e inclui atualmente sete unidades 

de base. Em 1960, a 11a CGPM Conferência Geral decidiu que este sistema deveria ser 

chamado de Sistema Internacional de Pesos e Medidas, SI (Système international d’unités, 

SI), [32, 33, 34, 35, 36]. 
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O SI não é estático, mas evolui de modo a acompanhar as crescentes exigências mundiais 

demandadas pelas medições em todos os níveis de precisão, em todos os campos da ciência, 

da tecnologia e das atividades humanas, [36]. 

Essencial para a realização de uma medição é a existência da unidade estabelecida por um 

padrão, segundo convenção própria, regional, nacional ou internacional. No transcorrer do 

tempo, diversos foram os sistemas de unidades estabelecidas nas diferentes regiões do mundo. 

Em função do intercâmbio internacional de produtos e informações, bem como da própria 

incoerência entre unidades anteriormente adotadas estabeleceu-se em 1960, através do 

“Bureau Internacional de Pesos e Medidas – BIPM” um conjunto coerente de unidades, o 

Sistema Internacional de Unidades [33, 34], que consta das unidades de base e derivadas. 

O BIPM tem por missão assegurar a unificação mundial das medidas físicas. Ele é 

encarregado de estabelecer os padrões fundamentais e as escalas das principais grandezas 

físicas, de conservar os protótipos internacionais, efetuar a comparação dos padrões nacionais 

e internacionais, assegurar a coordenação das técnicas de medidas correspondentes e de 

efetuar e coordenar as determinações relativas às constantes físicas que intervêm naquelas 

atividades. O SI é o único sistema de unidades que é reconhecido universalmente, de modo 

que ele tem uma vantagem distinta quando se estabelece um diálogo internacional. Outras 

unidades, isto é, unidades não SI, são geralmente definidas em termos de unidades SI. O uso 

do SI também simplifica o ensino da ciência. Por todas essas razões o emprego das unidades 

SI é recomendado em todos os campos da ciência e da tecnologia. 

As chamadas unidades de base no SI são apenas sete grandezas físicas independentes. 

Todas as demais unidades são derivadas destas sete. Embora o valor de cada grandeza seja 

sempre fixo não é raro que a forma de definir uma grandeza sofra alteração. Quando ocorrem 

estas alterações são motivadas por algum avanço tecnológico que criam melhores condições 

de reprodução do valor unitário desta grandeza, isto é, praticidade e menores erros. 

As Unidades Derivadas são as unidades que são formadas pela combinação das unidades 

de base segundo relações algébricas que correlacionam as correspondentes grandezas. 

Constituem a grande maioria das grandezas em uso. Por serem muito empregadas, algumas 

grandezas recebem denominação específica, como exemplo o newton, pascal, watt, hertz, 

entre outras (a grafia com iniciais em letras minúsculas é intencional e é para diferenciar dos 

respectivos nomes próprios Newton, Pascal, Watt, Hertz, etc), [21, 32, 37, 38].  

Na CIPM de 1980 as unidades suplementares o ângulo plano e o ângulo sólido foram 

incorporadas como uma classe de unidades derivadas, [34, 35]. 

Embora, em princípio, a escolha das unidades fundamentais seja arbitrária, ela é feita com 

base em algumas condições que devem ser necessariamente satisfeitas, tais como: emprego 
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cômodo; guardar relações simples com as outras grandezas da mesma espécie; simplificar as 

expressões que traduzem as leis físicas e as expressões das grandezas derivadas; amplo 

conhecimento de quem as utilize ser facilmente realizável no espaço e no tempo. 

Considerando todas as condições necessárias para uma boa escolha das unidades 

fundamentais, a Undécima Conferência Geral de Pesos e Medidas, realizada em 1960, optou 

pela seguinte composição de grandezas fundamentais e suas respectivas unidades, que foi 

denominada Sistema Internacional de Unidades, [33, 34, 35]. 

A tabela (1) Unidades de Base do Sistema Internacional mostra a denominação das 

grandezas fundamentais, sua unidade e símbolo no sistema SI tratado na norma ISO no 1000, 

que foi aprovada no Brasil pelo decreto no 81.621 de 03/03/1978. As sete grandezas de base, 

que correspondem às sete unidades de base, são o comprimento, a massa, o tempo, a corrente 

elétrica, a temperatura termodinâmica, a quantidade de substância e a intensidade luminosa 

que têm estabelecido no SI as seguintes definições respectivamente: 

 

Tabela 1. Unidades de Base do SI [28]. 

Grandezas fundamentais Unidades Símbolo 
Comprimento metro m 
Massa   quilograma kg 
Tempo segundo s 
Intensidade de corrente elétrica ampère A 
Temperatura termodinâmica kelvin  K 
Intensidade luminosa candela cd 
Quantidade de matéria mol mol 

 
•  “O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um 

intervalo de tempo de 1/299 792 458 do segundo”. Assim, a velocidade da luz no 

vácuo é exatamente igual a 299 792 458 m/s, [3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. 

• O quilograma é a unidade de massa igual à “massa do protótipo internacional do 

quilograma”, [3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. 

• O segundo é a unidade de Tempo igual a “duração de 9 192 631 770 períodos da 

radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado 

fundamental do átomo de césio 133. Assim, a freqüência da transição hiperfina do 

estado fundamental do átomo de césio 133”, [3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. 

• A corrente elétrica denominada ampère é a intensidade de uma “corrente elétrica 

invariável que mantida em dois condutores retilíneos, paralelos, de comprimento 

infinito, de seção circular desprezível, e situados no vácuo à distância de 1 metro de 

distância um do outro, produz entre estes condutores uma força igual a 2 x 10-7 N/m de 

comprimento desses condutores”, [3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. 
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• O kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a “fração 1/(273,16) da 

temperatura termodinâmica no ponto tríplice da água”. Assim, a temperatura do ponto 

tríplice da água é exatamente igual a 273,16 K, [5, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. 

• O mol é a “quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades 

elementares quantos átomos existem em 0,012 quilograma de carbono 12”, [3, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39]. Quando se utiliza o mol, as partículas elementares devem ser 

especificadas podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons, assim como outras 

partículas ou agrupamentos especificados dessas partículas.  

• A candela é a “intensidade luminosa, numa dada direção, de uma fonte que emite uma 

radiação monocromática de freqüência 540 x 1012 hertz e cuja intensidade energética 

naquela direção é 1/683 watt por esterradiano”, [3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. 

Todas as outras grandezas são descritas como grandezas derivadas e são medidas 

utilizando-se unidades derivadas, que são definidas como produtos de potências de unidades 

de base. Para cada quantidade, existe somente uma unidade SI (embora possa ser expressa 

freqüentemente de diferentes modos, pelo uso de nomes especiais). Contudo, a mesma 

unidade SI pode ser usada para expressar os valores de diversas quantidades diferentes (por 

exemplo, a unidade SI para a relação J/K pode ser usada para expressar tanto o valor da 

capacidade calorífica como da entropia). Portanto, é importante não usar a unidade sozinha 

para especificar a quantidade. Isto se aplica a ambos os casos, aos textos científicos e também 

aos instrumentos de medição (isto é, a leitura de saída de um instrumento deve indicar a 

quantidade medida e a unidade). As quantidades adimensionais, também chamadas de 

quantidades de dimensão um, são usualmente definidas como a razão entre duas quantidades 

de mesma natureza (por exemplo, o índice de refração é a razão entre duas velocidades, e a 

permeabilidade relativa é a razão entre a permeabilidade de um meio dielétrico e a do vácuo). 

Então a unidade de uma quantidade adimensional é a razão entre duas unidades idênticas do 

SI, portanto é sempre igual a um (1). Contudo, ao se expressar os valores de quantidades 

adimensionais, a unidade um (1) não é escrita, [3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. 

O Sistema Internacional de Unidades (SI) estabelece regras para a grafia das unidades. 

Todos os múltiplos e submúltiplos decimais das unidades do SI têm nomes e símbolos 

especiais, geralmente dados mediante o emprego de prefixos adequados. O valor de uma 

quantidade é escrito como o produto de um número e uma unidade, e o número que multiplica 

a unidade é o valor numérico da quantidade, naquela unidade, [3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39]. 
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2.3.1 Algarismos Significativos. 
 

Quando divulgado o resultado final como população e submetido a uma análise crítica 

confirma-se que este número e “instável”, portanto já não corresponde à população real. O 

número que dá a informação do resultado da medida sempre está associado a uma grandeza 

intrínseca devido ao fenômeno físico, ao erro do experimentador, ao erro dos equipamentos, 

fatores ambientais, etc. A figura 6 mostra a medição de uma barra com uma trena cujas 

divisões da escala estão marcadas em mm. O comprimento AB estar entre dois traços à fração 

de 1,0 mm não pode ser medida, mas pode ser estimada dentro de limites da percepção do 

experimentador, [38, 40, 41]. Isto mostra que o último algarismo é valor duvidoso, pois foi 

arredondado ou estimado e quando o resultado final for de uma média esta media pode ser  

uma dizima e torna-se necessário determinar quantas casas décimas deve ser expresso no 

resultado. 

 

 

Figura 6. Algarismos significativos, [40]. 
 

O resultado da medida fica sujeito à manipulação numérica para expressá-lo com o menor 

número de algarismo significativo e compatibilidade de valores.  

Para a indicação de uma medida de um instrumento os algarismos significativos devem 

ser definidos como todos aqueles que expressam valores de ordem com certeza e mais um 

algarismo resultado de uma avaliação (algarismo duvidoso) feita pelo operador, [38, 42]. 

A literatura recomenda para a manipulação das informações (leituras, valores e assim por 

diante) com o máximo de algarismo significativos (a.s.) exeqüível. Portanto o valor médio das 

indicações, isto é, o resultado base deve ter o máximo de algarismo significativo e a mesma 

quantidade de casas decimais do valor expresso na sua incerteza de medição. 

No sistema métrico a literatura recomenda que se deve seguir as regras de arredondamento 

para definir o último algarismo do resultado e a regra de compatibilização de valores para 

determinar a quantidade de casa decimais da incerteza da medição. 



 39 

Quando se deseja arredondar um número para que seja expresso com certa quantidade de 

dígitos significativos, devem-se aplicar as regras convencionais de arredondamento: 

• Regra 1: Se o algarismo à direita do último dígito que se pretende representar for 

inferior a 5, apenas desprezam-se os demais dígitos à direita. Exemplo: o valor 

3,1415926535 com duas casas decimais resulta em 3,14. 

• Regra 2: Se o algarismo à direita do último dígito que se pretende representar for 

maior que 5, adiciona-se uma unidade ao último dígito representado e desprezam-se os 

demais dígitos à direita. Exemplo: o valor 3,1415926535 com quatro  casas decimais 

resulta em 3,1416. 

• Regra 3: Se o algarismo à direita do último dígito que se pretende representar for igual 

a 5: a) adiciona-se uma unidade ao último dígito representado e desprezam-se os 

demais dígitos à direita se este dígito for originalmente ímpar; b) apenas são 

desprezados os demais dígitos à direita se este dígito for originalmente par ou zero. 

Exemplos: o valor 3,1415926535 resulta em 3,142 e para 12,625 resulta em 12,62 

depois de arredondado; [21, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42]. 

 

Para determinar a quantidade de casas decimais da incerteza e resultado base utilizando a 

regra de compatibilização de valores se recomenda: Seja o resultado é um número inteiro ou o 

valor que contem apenas a parte decimal com tantos zeros ate que apresente o primeiro 

algarismo significativo, então para exprimir o resultado final a incerteza deve ser 

preferencialmente, expressa com apenas 1 a.s. ou, no máximo, com 2 a.s. Para o valor da 

incerteza devem-se aplicar as regras convencionais de compatibilização: 

• Se o primeiro algarismo da incerteza for 1 ou 2 seguir a regra normal de 

arredondamento para dois digito para o segundo algarismo. 

• Se o primeiro algarismo da incerteza for 3, 4 ou 5 arredondar para dois dígitos de 

maneira que o segundo seja 0 ou 5; 

• Se o primeiro algarismo da incerteza for 6, 7, 8 ou 9, a incerteza deve ser arredondada 

para apenas um algarismo, [15, 35]. 

• Para os exemplos o valor calculado de 58,23333±0,15 deve ser apresentado por 

58,23±0,15; o valor 381,41253±0,2213 por 381,41±0,22; o valor 17,83±1,01 por 

17,8±1,0; o valor 0,02425±0,0034 por 0,0242±0,0035 e o valor 65±0,083 por 

65,00±0,08 assim os algarismos significativos apresentados na incerteza definem o 

número de casas decimais de todo o resultado de medição ou calibração, [21, 28, 32, 

38, 41, 42, 43]. 
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2.4 ERROS NAS MEDIÇÕES.  

 
O VIM define o erro de medição como “resultado de uma medição menos o valor 

verdadeiro do mensurando”. Isto é caracterizado como a diferença entre o valor da indicação 

do SM e o valor verdadeiro o mensurando. 

Não é possível evitar as imperfeições, pois elas são naturais. Porém, as mesmas devem ser 

controladas para se manter dentro de uma faixa de tolerância que não comprometa a função da 

peça ou produto. Medição realizada com instrumento não é uma resposta discreta tem que 

indicar a grandeza e o erro do valor lido dentro de um intervalo de confiança. 

Na prática o valor “verdadeiro” é desconhecido. Usa-se então o chamado valor verdadeiro 

convencional (VVC), isto é, o valor conhecido com erros não superiores a um décimo do erro 

de medição esperado. Para eliminar totalmente o erro de medição é necessário empregar um 

SM perfeito sobre o mensurando, sendo este perfeitamente definido e estável. Na prática não 

se consegue um SM perfeito e o mensurando pode apresentar variações. Portanto, é 

impossível eliminar completamente o erro de medição. Mas é possível, ao menos, delimitá-lo. 

Mesmo sabendo-se da existência do erro de medição, é ainda possível obter informações 

confiáveis da medição, desde que a ordem de grandeza e a natureza deste erro sejam 

conhecidas, [43, 44]. 

Para fins de melhor entendimento, o erro de medição pode ser considerado como 

composto de três parcelas aditivas, sendo E = erro de medição, Es = erro sistemático, Ea = 

erro aleatório, Eg = erro grosseiro. 

 

2.4.1 O Erro Sistemático. 
 

O erro sistemático (Es) é a “Média que resulta de um infinito número de medições do 

mesmo mensurando, efetuadas sob condições de repetividade, menos o valor verdadeiro do 

mensurando”, [21]. É a parcela de erro sempre presente nas medições realizadas em idênticas 

condições de operação. Um dispositivo mostrador com seu ponteiro “torto” é um exemplo 

clássico de erro sistemático, que sempre se repetirá enquanto o ponteiro estiver torto. Pode 

tanto ser causado por um problema de ajuste ou desgaste do sistema de medição, quanto por 

fatores construtivos. Pode estar associado ao próprio princípio de medição empregado ou 

ainda ser influenciado por grandezas ou fatores externos, como as condições ambientais. A 

estimativa do erro sistemático da indicação de um instrumento de medição é também 

denominado Tendência (Td). O erro sistemático, embora se repita se a medição for realizada 

em idênticas condições, geralmente não é constante ao longo de toda a faixa em que o SM 

pode medir. Para cada valor distinto do mensurando é possível ter um valor diferente para o 
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erro sistemático. A forma como este varia ao longo da faixa de medição depende de cada SM, 

sendo de difícil previsão, [21, 28, 29, 38, 41]. 

 

2.4.2. O Erro Aleatório. 
 

O erro aleatório é o “Resultado de uma medida menos a média que resultaria de um 

infinito número de medições do mesmo mensurando efetuadas sob condições de 

repetividade”, [21]. É quando uma medição é repetida diversas vezes, nas mesmas condições, 

observam-se variações nos valores obtidos. Em relação ao valor médio, nota-se que estas 

variações ocorrem de forma imprevisível, tanto para valores acima do valor médio, quanto 

para abaixo. Este efeito é provocado pelo erro aleatório (Ea). Diversos fatores contribuem 

para o surgimento do erro aleatório. A existência de folgas, atrito, vibrações, flutuações de 

tensão elétrica, instabilidades internas, das condições ambientais ou outras grandezas de 

influência, contribuem para o aparecimento deste tipo de erro. A intensidade do erro aleatório 

de um mesmo SM pode variar ao longo da sua faixa de medição, com o tempo, com as 

variações das grandezas de influência, dentre outros fatores. Ao se efetuar e conduzir um 

sistema de medição, no que se refere ao tratamento estatístico dos dados obtidos, uma das 

funções matemática de relevada importância é a função denominada função de Gauss -

Laplace, também chamada de função normal de erros ou função gaussiana de densidade de 

probabilidade. Esta função é de fundamental importância em metrologia quando se analisam 

os erros numa medição, porque o resultado de uma medição é expresso pelo valor médio 

corrigido e com uma incerteza expandida com nível de confiança de uma probabilidade desta 

função de Gauss – Laplace, [38, 44, 45]. 

 

2.4.3. O Erro Grosseiro. 
 

O erro grosseiro (Eg) é geralmente decorrente de mau uso ou mau funcionamento do SM. 

Pode, por exemplo, ocorrer em função de leitura errônea, operação indevida ou dano do SM. 

Seu valor é totalmente imprevisível, porém geralmente sua existência é facilmente detectável. 

Sua aparição pode ser resumida a casos muito esporádicos, desde que o trabalho de medição 

seja feito com consciência, [28, 38, 46]. 
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2.4.4 Curva de Erros de um Sistema de Medição. 
 

Se o erro de medição fosse perfeitamente conhecido à estimativa dos erros de medição  

poderia  ser corrigido e sua influência completamente anulada da medição. Isto não ocorre 

porque a componente sistemática do erro de medição pode ser suficientemente bem estimada, 

porém não a componente aleatória. Assim, não é possível compensar totalmente o erro. O 

conhecimento aproximado do erro sistemático e da parcela aleatória é sempre desejável, pois 

isto torna possível sua correção parcial e a delimitação da faixa de incerteza ainda presente no 

resultado de uma medição. 

Na prática não se dispõe de infinitas medições para determinar o erro sistemático de um 

SM, porém sim um número restrito de medições, geralmente obtidas na calibração do 

instrumento. Define-se, então, o parâmetro Tendência (Td), como sendo a estimativa do erro 

sistemático, obtida a partir da fórmula (1) de um número finito de medições, ou seja: 

 

Td = MI – VVC.       (1) 

 

No limite, quando o número de medidas tende a infinito, a tendência aproxima-se do valor 

do erro sistemático. Alternativamente o parâmetro correção (C) pode ser usado para exprimir 

uma estimativa do erro sistemático. A correção obtida da formula (2) é numericamente igual à 

tendência, porém seu sinal é invertido, isto é: 

 

 C = - Td.        (2) 

 

O termo “correção” lembra a sua utilização típica quando, normalmente, é adicionado à 

indicação para “corrigir” os efeitos do erro sistemático. A correção mais freqüentemente é 

utilizando as declaradas nos certificados de calibração. 

Os valores estimados para a tendência e repetitividade de um sistema de medição 

normalmente são obtidos não apenas em um ponto, mas são repetidos para vários pontos ao 

longo da sua faixa de medição. Estes valores podem ser representados graficamente, 

facilitando a visualização, sendo denominado de curva de erros de um sistema de medição. O 

gráfico resultante é denominado de curva de erros e é obtido pelo procedimento de repetir 

para valores do mensurando cujos valores verdadeiros convencionais sejam conhecidos 

(grandezas padrão). Costuma-se selecionar dentro da faixa de medição do SM um número 

limitado de pontos, normalmente regularmente espaçados, e estimar o Td e Re para cada um 
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destes pontos. Tipicamente são usados em torno de 10 pontos na faixa de medição. Como 

resultado do procedimento acima, a figura 7 mostra uma representação gráfica de como a 

tendência e a repetitividade se comportam em alguns pontos ao longo da faixa de medição. 

Esta é a curva de erros do SM. Para cada ponto medido, a tendência é representada pelo ponto 

central ao qual se adiciona e subtrai-se a repetitividade. Caracteriza-se assim a faixa de 

valores dentro da qual estima que o erro do SM esteja para aquele ponto de medição. Na 

prática, este levantamento é muito importante para a correta compensação de erros e 

estimativa do denominado resultado de uma medição, [21, 29, 32]. 

 

 

Figura 7. Curva de Erros.  
 
2.5 Resultado de uma Medição. 

 
A condição preliminar é reconhecer se os tipos da medição são diretos ou indiretos. Na 

medição direta o valor associado ao mensurando resulta da aplicação do sistema de medição 

sobre apenas uma grandeza. A medição de um diâmetro com um paquímetro ou da 

temperatura dos gases de uma chaminé da caldeira por um termômetro são exemplos de 

medição direta. O resultado de uma medição deve espelhar aquilo que a técnica e o bom senso 

permitem afirmar. O resultado válido é chamado Resultado da Medição (RM), composto de 

um valor central, o resultado base (RB) e de um intervalo que quantifica a incerteza da 

medição (IM). 

O primeiro passo é distinguir o mensurando invariável do mensurando variável. Será 

invariável se o seu valor permanecer constante durante o período que há interesse no seu 

valor. Como exemplo tem-se a medida da massa de uma peça metálica isolada do meio 

ambiente (não considerados aspectos relativísticos). Já a temperatura de uma sala ao longo de 

um dia ou em diferentes posições é um exemplo de mensurando variável. 

O segundo passo é realizar uma medida ou várias medidas. A repetição da operação de 

medida sobre um mensurando leva mais tempo e exige cálculos adicionais, mas é justificável 
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quando se deseja reduzir a incerteza da medição ou quando se trata de um mensurando 

variável. 

O terceiro passo é a avaliação do resultado da medição de um mensurando invariável ou 

de um mensurando variável. O ponto de partida para chegar ao resultado é o conhecimento 

das características do sistema de medição, sua correção e repetividade. Para o mensurando 

variável é indispensável a determinação do tamanho da amostra, [21]. 

 

2.5.1 O Resultado da Medição Com a Predominância das Grandezas de Influência. 
 

Na medição indireta o valor associado ao mensurando resulta a partir da combinação de 

duas ou mais grandezas por meio de expressões matemáticas. Estas medidas necessitam de 

cálculo de fórmulas, como, por exemplo, a área de um terreno a partir da multiplicação dos 

valores medidos para sua largura e comprimento. A medição da corrente elétrica que passa 

por um condutor a partir da divisão da queda de tensão medida sobre um resistor de precisão 

em série com o condutor pelo valor da sua resistência elétrica. 

Quando o RM é calculado por uma equação relacionando mais de uma grandeza de 

entrada devem-se conhecer as estimativas iniciais das incertezas padrão associadas a cada 

uma destas grandezas de entrada. O ponto de partida é como associar estas grandezas para os 

procedimentos estatísticos referendados pelas normas internacionais. O início é a 

determinação do balanço de incertezas do processo de medição. As incertezas envolvidas 

devem ser corretamente combinadas e os modelos de propagação devem ser considerados. 

A confiabilidade da medição depende de alguns fatores, dentre os quais se destaca a 

necessidade de ter pessoas esclarecidas que conheçam todas as variáveis que influenciam o 

resultado da medição. A figura 8 mostra o diagrama de Ishikawa (correlação causa efeito) 

também chamado gráfico de espinha de peixe, no qual estão correlacionadas as contribuições 

para a incerteza e estas fontes de incerteza a serem consideradas, [21, 27, 38, 41, 43, 45, 47]. 

 

 
Figura 8. Fatores que afetam o RM, [27]. 
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O resultado da medição é calculado a partir da média das indicações, ao qual é adicionada 

a correção do SM. A parcela de dúvida corresponde à própria incerteza expandida, [21, 27, 

45]. 

 
2.6 Incerteza de Medição. 
 

A palavra “incerteza” significa “dúvida”. De uma forma ampla “incerteza de medição” 

significa “dúvida a cerca do resultado de uma medição”. Formalmente, define-se incerteza de 

medição como: “parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a 

dispersão de valores que podem razoavelmente ser atribuída ao mensurando”, [25, 28, 46]. A 

incerteza, portanto, está associada ao resultado da medição. Não corresponde só ao erro 

aleatório do sistema de medição, embora este seja um de seus componentes. Outros 

componentes são decorrentes da ação de grandezas de influência sobre o processo de 

medição, as incertezas da tendência (ou da correção), número de medições efetuadas, 

resolução limitada, etc. Não há, portanto, uma relação matemática explícita entre a incerteza 

de um processo de medição e a repetitividade de um sistema de medição. A incerteza é 

normalmente expressa em termos da incerteza padrão, (u), da incerteza combinada, uc, ou da 

incerteza expandida, (U).  

A incerteza expandida, por exemplo, é associada a um processo de medição e estimada a 

partir da incerteza combinada multiplicada pelo coeficiente t-student apropriado e reflete a 

faixa de dúvidas ainda presente nesta medição para uma probabilidade de enquadramento 

definida geralmente como sendo de 95%, [28]. 

A preocupação da ciência da medição é pela questão do cálculo da incerteza associada aos 

resultados obtidos experimentalmente. Esta preocupação originou-se nos laboratórios 

prestadores de serviços, visto que a determinação das incertezas é exigida por critérios para o 

reconhecimento formal da competência técnica de laboratórios. A incerteza total é a 

combinação das incertezas geradas pelos diversos componentes do processo de medição, cada 

um deles expresso em termos de um desvio padrão. Através da combinação apropriada das 

variâncias, calcula-se incerteza padrão combinada. Estabelecido um grau de confiança, 

determina-se a incerteza expandida, através do critério do intervalo de confiança, utilizando 

um fator de abrangência, k, [21]. 

A figura 9 mostra esquematicamente como deve ser expresso o resultado de uma medição 

considerando e sua incerteza de medição. O resultado da medição deve sempre ser 

acompanhado de uma qualidade de medida. Esta indicação deve ser facilmente entendida. O 

Bureau Internacional de Pesos e Medidas promoveu um grupo de trabalho que recomendou 
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um guia com regras para expressar a incerteza da medição que recentemente foi normalizada 

pelos países associados desta comunidade, [28]. 

 

 

Figura 9. Resultado da medição, [28]. 
 

A incerteza de medição é denominada de Incerteza expandida (U) da estimativa de saída 

que define um intervalo Y=y±U, tendo um alto nível da confiança igual ao fator de 

abrangência k vezes a incerteza combinada uc conforme expresso na fórmula (3), [46, 47, 48].  

U = k uc          (3) 

 

Esta grandeza que define um intervalo em torno do resultado de uma medição com o qual 

se espera abranger uma grande fração da distribuição dos valores que possam ser 

razoavelmente atribuídos ao mensurando. A fração pode ser vista como a probabilidade de 

abrangência ou nível de confiança do intervalo. Para associar um nível da confiança 

específico a um intervalo definido pela incerteza expandida, são necessárias suposições 

explícitas ou implícitas com respeito à distribuição de probabilidade caracterizada pelo 

resultado da medição e sua incerteza padrão combinada, [21, 28, 47]. 
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A incerteza padrão combinada uc é “a estimativa de saída y, igual à raiz quadrada positiva 

de u2
ci, que é a variância combinada associada à estimativa de saída y” como expressa na 

fórmula (4), [28], isto é obtido por meio dos valores de várias outras grandezas, sendo igual à 

raiz quadrada positiva de uma soma de termos, que constituem as variâncias ou covariâncias 

destas outras grandezas, ponderadas de acordo com quanto o resultado da medição varia com 

mudanças nestas grandezas.  

 

22
BAc uuu +÷=        (4) 

 

A incerteza padrão combinada uc (y) é composta pelas: (a) avaliação do tipo A: método de 

avaliação da incerteza pela análise estatística de séries de observações e (b) avaliação do tipo 

B: método de avaliação da incerteza por outros meios que não a análise estatística de séries de 

observações 

A avaliação do tipo A é aplicada em uma série de n observações independentes, para uma 

grandeza de entrada Xj e nas mesmas condições de medição. Caso o processo de medição 

tenha resolução suficiente os valores obtidos apresentarão uma dispersão, [28]. 

A avaliação do tipo B da incerteza padrão para casos em que a quantidade de entrada não 

foi obtida a partir de uma série de observações às incertezas são avaliadas por julgamento 

científico baseada em todas as informações possíveis da variável Xj como medições 

anteriores, experiência ou conhecimento do comportamento e propriedades dos materiais e 

instrumentos, especificações fornecidas pelos fabricantes, dados de calibração e certificados, 

incertezas obtidas de manuais, entre outros, [28].  

O fator de abrangência (k) é o fator numérico utilizado como um multiplicador da 

incerteza padrão combinada de modo a obter uma incerteza expandida. Para obter o valor de 

abrangência k, que produz um intervalo correspondente a um nível especificado da confiança 

P, requer-se um conhecimento detalhado da distribuição de probabilidade. O coeficiente de 

sensibilidade descreve como a estimativa de saída, f(x), varia com alterações nos valores das 

estimativas de entrada, x. Freqüentemente, os coeficientes de sensibilidade dos fatores de 

entrada são expressos por derivadas parciais da função com relação às grandezas de entrada. 

Seu uso permite fazer a equivalência da sensibilidade das diversas grandezas serem todas 

expressas em uma mesma unidade da incerteza padrão combinada, [47]. 

Sabe-se que não existe um SM perfeito. Por menores que sejam, os erros de medição 

provocados pelo SM existem. O procedimento recomendado é de ser considerado a situação 

idealizada em que os erros de medição são apenas decorrentes das imperfeições do sistema de 

medição (SM), perfeitamente caracterizados por sua correção, repetividade, pelo seu erro 
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máximo. Para formular um modelo adequado, a medição deve classificar o mensurando como 

variável ou invariável pela questão de uma medida ou várias medidas serem necessárias. A 

formulação também deve considerar se a grandeza requer uma medição direta (medição a 

padrão) ou se requer a medição indireta a partir da combinação de duas ou mais grandezas por 

meio de expressões matemáticas, [21]. 

O modelo matemático pode ter uma relação funcional y= f(x,y,z) complicada, devendo-se  

modelar a medição no grau de exatidão requerido pelo RM. Deve incluir as coerções, fatores 

de correção para efeitos sistemáticos e conter todas as grandezas que contribuem com 

componentes significativos na incerteza de medição. A ferramenta do gráfico de causa e 

efeito facilita o estudo ao relacionar as grandezas que contribui em componentes da incerteza 

e da elaboração do modelo matemático. 

O resultado da medição será expresso com sua incerteza expandida para o nível de 

confiança desejado. Desta forma, tem-se a incerteza expandida expressa pela fórmula (5). 

 

cukU ×=         (5) 

 

Como o fator de abrangência, k, é determinado em função do nível de confiança e do 

número de graus de liberdade efetivo, faz-se necessário determinar este último para todas as 

contribuições de incerteza consideradas neste procedimento de cálculo. Os graus de liberdade 

são estimados a aplicando a fórmula (6) de Welch-Satterhwaite. 
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Para obter o grau de liberdade efetivo, são necessários os graus de liberdade, ν para cada 

componente de incerteza padrão. Geralmente, se ν foi obtido por meio de uma avaliação do 

tipo B, ou seja, por outros meios que não a análise estatística de séries de observações, o grau 

de liberdade a ser considerado é infinito. Por outro lado, se o método de avaliação for do tipo 

A, o valor do fator de abrangência (k) será determinado em função do nível de confiança e 

dos graus de liberdade, ν, utilizando uma tabela de pontos de probabilidade da distribuição de 

Student com ν graus de liberdade, [41, 47]. 

A incerteza da medição é, geralmente, expressa como uma faixa de valores em torno do 

valor medido e centrado simetricamente como mostra a figura 10, [21, 28, 47, 48, 49]. 
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Muitos resultados de medição tais como comprimento de um bloco padrão ou do diâmetro 

de um círculo pode ser expressos por um único número. Nesse caso, a região da incerteza é 

unidimensional (vide figura 10). 

 

 

Figura 10. Incerteza da medição, [49]. 
 

Entretanto, existem resultados de medições que precisam de vários valores para 

especificar seus resultados, como, por exemplo, um ponto no espaço cuja localização é 

especificada pelas coordenadas (x, y, z). Neste caso, a região sobre o ponto coordenado 

medido tem incerteza tridimensional (vide figura 11). O tamanho e a forma dessa nuvem são 

definidos pelas fontes desses erros. [49]. 

 

 
Figura 11. Nuvem de incerteza, [49]. 

2.6.1 A Expressão da Incerteza de Medição. 
 

O Guia da expressão da incerteza de medição GUM [47, 48] estabelece regras gerais e 

aplicáveis para a avaliação e expressão da incerteza de medições que se pretenda aplicar a um 

largo espectro de medições. A base do Guia é a Recomendação 1 (CI -1981) do “Comitê 

Internacional de Pesos e Medidas (CIPM)”, aceitando a Recomendação INC -1 (1980) do 

“Grupo de Trabalho sobre a Declaração de Incertezas”, convocado pelo Bureau Internacional 

de Pesos e Medidos (BIPM), por solicitação do CIPM. A recomendação do CIPM é a única 
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recomendação concernente à expressão da incerteza em medição adotada por uma 

organização intergovernamental. 

O Guia foi preparado por um grupo de trabalho, consistindo de peritos nomeados pelo 

BIPM, Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), Organização Internacional de 

Normalização (ISO) e Organização Internacional de Metrologia legal (OIML). As sete 

seguintes organizações apoiaram o desenvolvimento do Guia, o qual é publicado em seus 

nomes BIPM Bureau Internacional de Pesos e Medidas, IEC Comissão Eletrotécnica 

Internacional, IFCC Federação Internacional de Química Clínica, ISO Organização 

Internacional de Normalização, IUPAC União Internacional de Química Pura e Aplicada, 

IUPAP União Internacional de Física Pura e Aplicada, OIML Organização Internacional de 

Metrologia Legal, [21, 38, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52]. 

Os passos a serem seguidos na avaliação e expressão da incerteza do resultado de uma 

medição, tais como apresentados no Guia, podem ser resumidos como se segue: 

1. Expressar, matematicamente, a relação entre o mensurando Y e as grandezas de 

entrada Xi das quais Y depende: Y = f(X1, X2,---, XN). A função f deverá conter cada 

grandeza, incluindo todas as correções e fatores de correção, que podem contribuir 

com um componente de incerteza significativo para o resultado da medição. 

2. Determinar xi , o valor estimado da grandeza de entrada Xi , seja com base em análise 

estatística de uma série de observações ou por outros meios.  

3. Avaliar a incerteza padrão u(xi) de cada estimativa de entrada xi. Para uma estimativa 

de entrada obtida através de análise estatística de uma série de observações, a 

incerteza padrão é avaliada como avaliação Tipo A da incerteza padrão. Para uma 

estimativa de entrada obtida por outros meios, a incerteza padrão u(xi) é avaliada 

como avaliação Tipo B da incerteza padrão. 

4. Avaliar as covariâncias associadas com quaisquer estimativas de entrada que sejam 

correlacionadas. 

5. Calcular o resultado da medição, isto é, a estimativa y do mensurando Y, a partir da 

relação funcional f utilizando como grandezas de entrada Xi as estimativas xi, obtidas 

no passo 2. 

6. Determinar a incerteza padrão combinada uc(y) do resultado da medição y, a partir das 

incertezas padrão e covariâncias associadas com as estimativas de entrada. Se a 

medição determina, simultaneamente mais de uma grandeza de saída, calcule suas 

covariâncias. 

7. Se for necessário fornecer uma incerteza expandida U, cujo propósito é fornecer um 

intervalo (y – U) a (y + U) com o qual se espera abranger uma extensa fração da 
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distribuição dos valores que possam razoavelmente ser atribuído ao mensurando Y, 

multiplique a incerteza padrão combinada uc(y) por um fator de abrangência k, 

tipicamente na faixa de 2 a 3, para obter U = k uc(y). Selecione k com base no nível da 

confiança requerida do intervalo, que trata da seleção de um valor de k que produz um  

intervalo tendo um nível da confiança próximo de um valor especificado. 

8. Relatar o resultado da medição y juntamente com sua incerteza padrão uc(y) ou 

incerteza expandida U, [47, 48, 50, 51, 52, 53]. 

 
2.7 Calibração. 
 

Um sistema de medição (SM) deve ter seus princípios construtivos e operacionais e  

devem ser projetados para minimizar erros sistemáticos e aleatórios ao longo da sua faixa de 

medição, nas suas condições de operação nominais. Entretanto, por melhores que sejam as 

características de um SM, este sempre apresentará erros, seja por fatores internos, seja por 

ação das grandezas de influência externas. A perfeita caracterização das incertezas associadas 

a estes erros é de grande importância para que o resultado da medição possa ser estimado de 

maneira segura. Embora, em alguns casos, os erros de um sistema de medição possam ser 

analítica ou numericamente estimados, na prática são utilizados procedimentos experimentais. 

Esta operação é extremamente importante e é realizada por um grande número de laboratórios 

credenciados pelo INMETRO e espalhados pelo país. Os laboratórios de metrologia têm que 

exercer as atividades de acordo com requisitos da NBR ISO/IEC 17025, [54, 55] a fim de 

garantir a qualidade dos serviços realizados e a norma no NIT-DICLA-033 [56], aprovada em 

maio de 2003, que estabelece a política da Coordenação Geral de Credenciamento 

(Cgcre/INMETRO). Esta norma recomenda que os laboratórios de ensaio implementem a 

estimativa de incerteza de medição nos seus resultados para então estar de acordo com os 

requisitos da NBR ISO/IEC 17025, [38, 42, 55, 56, 57, 58, 59].  

2.7.1 Operações Básicas para Qualificação de Sistemas de Medição. 
 

Calibração é um procedimento experimental através do qual são estabelecidas, sob 

condições específicas, as relações entre os valores indicados por um instrumento de medição 

ou sistema de medição ou valores representados por uma medida materializada ou um 

material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões. 

Como exemplos, através de uma calibração é possível estabelecer: a relação entre temperatura 

e tensão termoelétrica de um termopar; uma estimativa dos erros sistemáticos de um 
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manômetro; o valor efetivo de uma massa padrão; a dureza efetiva de uma placa “padrão de 

dureza”; o valor efetivo de um “resistor padrão”. 

O resultado de uma calibração permite tanto o estabelecimento dos valores do 

mensurando para as indicações, como a determinação das correções a serem aplicadas. Uma 

calibração também pode determinar outras propriedades metrológicas como, por exemplo, os 

efeitos das grandezas de influência sobre a indicação. 

O resultado da calibração geralmente é registrado em um documento específico 

denominado certificado de calibração ou, algumas vezes, referido como relatório de 

calibração. O certificado de calibração apresenta várias informações acerca do desempenho 

metrológico do sistema de medição analisado e descreve claramente os procedimentos 

realizados. Freqüentemente, como seu principal resultado, apresenta uma tabela ou gráfico 

contendo para cada ponto medido ao longo da faixa de medição: a) estimativas da correção a 

ser aplicada e b) estimativa da incerteza associada à correção. Em função dos resultados 

obtidos, o desempenho do SM pode ser comparado com aquele constante nas especificações 

de uma norma técnica ou outras determinações legais, então um parecer de conformidade 

pode ser emitido. 

A calibração pode ser efetuada por qualquer entidade, desde que esta disponha dos 

padrões rastreados e pessoal competente para realizar o trabalho. Para que uma calibração 

tenha validade oficial, é necessário que seja executada por entidade legalmente credenciada e 

no Brasil, existe a Rede Brasileira de Calibração (RBC), coordenada pelo INMETRO - 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, [42]. 

Esta rede é composta por uma série de laboratórios secundários, espalhados pelo país, 

ligados a Universidades, Empresas, Fundações e outras entidades, que recebem a acreditação 

do INMETRO e estão aptos a expedir certificados de calibração oficiais. 

Embora a calibração seja mais importante operação de qualificação de instrumentos e 

sistemas de medição, existem outras operações comumente utilizadas. Ajuste é uma operação 

complementar, normalmente efetuada após uma calibração, quando o desempenho 

metrológico de um sistema de medição não está em conformidade com os padrões de 

comportamento esperados. Trata-se de uma “regulagem interna” do SM, executada por 

técnico especializado. São exemplos: alteração do fator de amplificação (sensibilidade) de um 

SM por meio de um potenciômetro interno; A regulagem do “zero” de um SM por meio de 

parafuso interno. Regulagem é também uma operação complementar, normalmente efetuada 

após uma calibração, quando o desempenho metrológico de um sistema de medição não está 

em conformidade com os padrões de comportamento esperados. Envolve apenas ajustes 

efetuados em controles externos, normalmente colocados à disposição do usuário comum. 
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Verificação é a operação utilizada no âmbito da metrologia legal, devendo esta só ser efetuada 

por entidades acreditadas. Trata-se de uma operação mais simples do que a calibração, que 

tem por finalidade comprovar que um sistema de medição está operando corretamente dentro 

das características metrológicas estabelecidas por lei. São verificados instrumentos como 

balanças, bombas de gasolina, taxímetros, termômetros clínicos e outros instrumentos, bem 

como medidas materializadas do tipo massa padrão usado no comércio e área da saúde, com o 

objetivo de proteger a população em geral. A verificação é uma operação de cunho legal, da 

qual resulta a emissão da inscrição “VERIFICADO” em um selo ou plaqueta, quando o 

elemento testado satisfaz às exigências legais. É efetuada pelos órgãos estaduais denominados 

de Institutos de Pesos e Medidas (IPEM) ou diretamente pelo INMETRO, quando se trata de 

âmbito federal, [42, 55, 57]. 

2.7.2 Certificado de Calibração. 
 

Os resultados de uma calibração são geralmente destinados a uma das seguintes 

aplicações: a) levantamento da curva de erros visando determinar se, nas condições em que 

foi calibrado, o sistema de medição está em conformidade com uma norma, especificação 

legal ou tolerância definida para o produto a ser medido, e conseqüente emissão de 

certificado. Efetuado periodicamente, garantirá a confiabilidade dos resultados da medição e 

assegurará correlação (rastreabilidade) aos padrões nacionais e internacionais; b) 

Levantamento da curva de erros visando determinar dados e parâmetros para a operação de 

ajuste do sistema de medição; c) Levantamento detalhado da curva de erros e tabelas com 

valores da correção e sua incerteza, com o objetivo de corrigir os efeitos sistemáticos, visando 

reduzir a incerteza do resultado da medição; d) Análise do comportamento metrológico e 

operacional dos sistemas de medição nas fases de desenvolvimento e aperfeiçoamento; e) 

Análise do comportamento metrológico e operacional dos sistemas de medição em condições 

especiais de operação (por exemplo: elevadas temperaturas, na ausência de gravidade, em 

elevadas pressões, etc); Adicionalmente, a calibração deve ser efetuada quando, por alguma 

razão, se tem dúvida de que tem o funcionamento estar irregular, [21, 55, 59]. 

 

2.7.3 Procedimento Geral de Calibração 
 

A calibração de sistemas de medição é um trabalho especializado que exige amplos 

conhecimentos de metrologia, total domínio sobre os princípios e o funcionamento do sistema 

de medição a calibrar (SMC), muita atenção e cuidados na sua execução e uma elevada dose 

de bom senso. Envolve o uso de equipamento sofisticado e de alto custo. Recomenda-se 
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sempre usar um procedimento de calibração documentado, segundo exigências de normas 

técnicas NBR ISO/IEC 17025, [54, 57]. Quando os procedimentos de calibração não 

existirem, devem ser elaboradas com base em informações obtidas de normas técnicas, 

recomendações de fabricantes e informações do usuário do SM em questão, complementados 

com a observância das regras básicas da metrologia e no bom senso. Quando se trata de um 

trabalho não rotineiro, de cunho técnico-científico, e muitas vezes de alta responsabilidade, é 

fundamental que sejam registrados todos os eventos associados com o desenrolar da atividade, 

na forma de um memorial de calibração, [21, 55, 56]. 

 

2.7.4 Rastreabilidade 
 

A rastreabilidade das medições é necessária principalmente a partir do momento em que 

se precisa garantir montagens de peças fabricadas em locais diferentes. Para garantir a 

intercambiabilidade é essencial que dois itens sejam cumpridos: medição fidedigna de um 

lado e boas máquinas e ferramentas de outro. Esses itens de certa forma são dependentes uns 

dos outros, pois para se obter boas máquinas é essencial que as medições realizadas durante o 

controle das peças que as compõem sejam confiáveis. Essa dependência leva a um fator 

comum, a rastreabilidade das medições, que garante que essas medições estejam relacionadas 

a padrões nacionais e / ou internacionais através de uma cadeia contínua de medições e, 

assim, garantirem a intercambiabilidade das peças fabricadas, [49]. 

O aspecto mais importante da rastreabilidade é poder responder à seguinte questão: “Qual 

é a correção a ser aplicada a um resultado de medição obtido por um dado instrumento?” A 

partir dessa correção vem a questão seguinte: “Qual é a incerteza do resultado corrigido da 

medição?” Para responder a esses quesitos são necessários documentos que garantam em 

todos os níveis da rastreabilidade que o processo de medição permita obter a incerteza 

apropriada. Assim, uma declaração rigorosa de rastreabilidade deve definir claramente esse 

processo de medição e a incerteza associada ao resultado de modo que o resultado alcançado 

possa ser “considerado correto”. A cadeia de rastreabilidade das medições pode ser 

esquematizada por meio de uma pirâmide conforme mostra a figura 12, [21, 42, 49]. 
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Figura 12. Rastrear peças até o padrão internacional, [49]. 
 

Na base da pirâmide ficam os instrumentos de medição. Na figura 9, foi usado como 

exemplo uma máquina de medição a três coordenadas. Os padrões de transferência são tais 

como barra de esferas, padrão escalonado, placa padrão de esferas, entre outros, com um nível 

de incerteza relativa da ordem de 1ppm.  Para a calibração dos padrões do nível 3 existe o 

sistema LASER de medição cuja incerteza relativa é da ordem de 102ppm. No topo da 

pirâmide está o LASER HeNe ionizado e estabilizado cuja incerteza relativa é de 2,5x10-5 

ppm.  

 
2.8 Tolerância & Metrologia 
 

A atividade de produção se destina à elaboração de um produto ou serviço que requer 

qualidade compatível com a viabilidade econômica. Esta é a fase chamada de Projeto do 

Sistema. Esta etapa estabelece as características funcionais do produto no seu ciclo de vida. 

Durante a fase de pesquisa e de desenvolvimento, o projeto do sistema envolve 

desenvolvimento de protótipo e determinação de materiais, peças, componentes e sistema de 

montagem, [60]. 

Na fase da engenharia de produção é envolvida a determinação do respectivo processo 

produtivo chamado de Projeto dos Parâmetros. Nesta etapa, níveis (valores) de fatores 

controláveis (parâmetros do projeto) são selecionados para minimizar o efeito de fatores 

perturbadores nas características funcionais do produto, [61]. 

A terceira fase chamada de Projeto de Tolerâncias é aplicada se a redução na variação de 

características funcionais alcançadas por meio do projeto de parâmetros descritos acima for 

insuficiente. Devem-se estabelecer as tolerâncias especificadas para desvios de parâmetros do 

projeto em relação aos níveis determinados pelo projeto dos mesmos, [61]. 
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Uma vez que o projeto seja definido e que os valores ótimos dos parâmetros dos 

elementos (componentes) sejam obtidos, a próxima etapa é determinar a tolerância de cada 

parâmetro individualmente estabelecendo-se a relação perda da qualidade-custo, É necessário 

definir a amplitude do desvio tolerável no valor de cada parâmetro. Obviamente, quanto mais 

reduzida for a amplitude desse desvio, mais caro o produto se torna, como conseqüência dos 

aumentos do custo de fabricação. Por outro lado, quanto maior for esta amplitude, maior será 

o desvio em relação ao especificado para o desempenho do produto. É necessário fazer à 

previsão de erro de medição e controle de parâmetros do processo. Quanto maiores os erros 

de medição, maiores as variações na qualidade dos produtos manufaturados. Isto contribuirá 

para desvios do valor nominal de itens subseqüentes de produção antes de o processo alcançar 

o próximo ponto de medição. 

Portanto, o objetivo do Projeto de Tolerâncias é encontrar amplitudes ótimas para 

condições operacionais que minimizam o custo total da variação e do produto. Este é o 

problema do projeto do sistema de controle na linha e com realimentação. Os instrumentos de 

medição têm a participação na mensuração destas características funcionais e sua validação, 

[61, 62, 63]. 

 

2.8.1 A Metrologia e Tolerância no Controle dos Mensurando Típicos de Produção e 
Processo 
 

A eficiência Global da Produção é o resultado do produto da disponibilidade pelo índice 

de desempenho e pelo índice de produto sem defeito. A disponibilidade será maior quanto 

menor for às falhas no equipamento e no processo. Isto requer que as quantificações da vida 

útil dos componentes sob dadas condições sejam medidas validadas. Supor componentes 

utilizados sob dadas condições é estar implícito que o valor da vida útil foi obtido em teste 

onde foi estabelecida as tais condições: tensão, temperatura, pressão, atmosfera, magnetismo, 

estabilidade, robustez, etc. [9, 10]. Medidas realizadas no ambiente de produção devem ser 

corrigidas quando houver mudanças de condições. É indispensável, portanto, o uso de 

instrumental adequado para medir todos estes parâmetros.  

O índice de desempenho é maior quanto menor for a instabilidade do controle de processo 

(parâmetros das máquinas). Como exemplo, tem-se as máquinas de um sistema de produção 

que estão paradas, inertes, e ao serem acionadas, passam pela variabilidade até atingir um 

regime de estabilidade de operação. Enquanto permanecerem no regime de operação deverá 

ser monitorada para não se ter alterações nos parâmetros de produção da mesma. Os 

instrumentos de medição de velocidades, pressão, temperatura, vazão, e alguns outros vão 
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fornecer as medidas tanto para a regulação como a monitoração do sistema de produção, [9, 

10]. 

O Índice de não defeito será maior quanto menor for a quantidade de peças não 

conformes. Por isto, o controle do produto (qualidade do componente) feito nas cartas 

controle estatístico de processo CEP requer os dados e provêm medidas feitas em 

instrumentos adequados à característica de qualidade em controle, [64]. Pode ocorrer como 

mostra a figura 13 que devido a não considerar a incerteza do sistema de medição no 

resultado da medida seja feito uma classificação errada de produtos nos pontos limites da 

tolerância do processo. Os pontos limites são Limite Inferior Especificação (LIE) e Limite 

Superior Especificação (LSE). 

 

 

Figura 13. Erros de classificação, [64]. 
 

Portanto, é necessário que os instrumentos que medem as condições para vida útil como 

também instrumentos reguladores e monitores do regime de velocidade das máquinas e 

instalações forneçam medições que possam ser validadas. Daí a necessidade da boa seleção 

destes instrumentos para minorar o índice de não defeito. A seleção do instrumento baseada 

nos conhecimentos da metrologia deve ser feita para a tolerância estabelecida para o 

mensurando entre outros fatores, isto é fundamental por influir nos custos devido a perda de 

peças boas ou aprovação de peças defeituosas, [9, 10, 21, 64]. 

Para a fabricação de blocos de Cerâmica Vermelha têm-se os requisitos específicos das 

tolerâncias dimensionais individuais, tolerância dimensionais relacionadas à média das 

dimensões efetivas, espessura dos septos e paredes externas, desvio em relação ao esquadro, 

planeza das faces ou flecha, resistência a compressão e índice de absorção d’água 

especificadas na norma técnica ABNT NBR 15270-31/08/2005, [15].  
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Capítulo 3 

3. FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CERÂMICA VERMELHA. 
 

A Associação Brasileira de Cerâmica ABC [65] define a Cerâmica a todos os materiais 

inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após tratamento térmico em temperaturas 

elevadas. O pesquisador Verçosa (66), conceitua argila como o mineral constituído 

essencialmente aluminosilicatos mais matérias orgânicas, que são partículas cristalinas, com 

dimensões extremamente reduzidas (< 5mg) e formadas por silicatos hidratados,[66] e 

Callister (67),   lembra que recentemente o termo cerâmico tomou um significado muito 

amplo e incluindo novos materiais, denominados cerâmicas avançadas, que se faz presente em 

componentes eletrônicos de computadores, de comunicação e de engenhos aeroespaciais, 

[67]. 

Perde-se na poeira dos séculos a memória das primeiras cerâmicas. Palavra que vem do 

grego “keramiké”, derivada de “keramos”; a cerâmica veio da terra, não é de ninguém, 

pertence a todos. Simples mistura de elementos, a cerâmica legou à humanidade, além de 

corantes os esmaltes, os verdadeiros monumentos artísticos de beleza imortal que, desafiando 

séculos, chegaram até nossos dias com o mesmo vigor e imponência. Os materiais de 

cerâmica vermelha encontram-se entre aqueles mais tradicionais empregados na construção 

civil. Sua origem reporta-se a Antigüidade, especialmente, às contribuições do começo da Era 

de Roma e na China, (tijolo 4500 AC no Oriente Médio). Registra-se também seu grande 

desenvolvimento na Europa, no século XVII, no fim do século XIX e começo do século XX, 

quando a ciência e a engenharia foram aplicadas a essa arte antiga. Já no período neolítico, o 

homem pré-histórico calafetava as cestas de vime com o barro. Mais tarde, verificou que 

podia dispensar o vime e fez potes apenas de barro. Posteriormente, constatou-se que o calor 

endurecia esse barro daí surgindo à cerâmica propriamente dita que foi largamente empregada 

para os mais diversos fins. A fabricação de peças e tijolos destinados à construção civil é a 

indústria mais antiga da humanidade e a menos evoluída em relação às demais indústrias, 

[68]. 

No Brasil, na ilha de Marajó, está presente o mais antigo centro de cerâmica artística com 

estilo próprio, o Marajoano, que compreende técnicas com precisão artesanais bem definidas, 

permitindo resultados de alta qualidade e valor artístico, agregado de relevância. As peças 

envernizadas eram cozidas até 20 vezes para atingir o brilho do bronze e a transparência da 

água, [69]. 

Em Pernambuco, os irmãos Brennand se juntaram, em 1917, para explorar uma pequena 

olaria que produzia apenas para consumo da área onde estavam situadas, não imaginavam que 
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décadas depois viriam a ser considerado um dos mais sólidos grupos empresariais que atuam 

no Brasil. A Cerâmica São João foi a primeira fábrica do Nordeste a fabricar tijolos refratários 

e telhas francesas, [68]. 

 
3.1 Aspectos Gerais. 
 

O setor cerâmico é amplo e heterogêneo o que se classifica em subsetores ou segmentos 

em função de diversos fatores como matérias-primas, propriedades e áreas de utilização. 

Dessa forma, a seguinte classificação, em geral, é adotada, [65]. 

• A Cerâmica Vermelha compreende aqueles materiais com coloração avermelhada 

empregados na construção civil (tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos 

cerâmicos e argilas expandidas) e também utensílios de uso doméstico e de adorno.  

• Os materiais de Revestimento ou Placas Cerâmicas são aqueles materiais na forma de 

placas usados na construção civil para revestimento de paredes, pisos, bancadas e 

piscinas de ambientes internos e externos. Recebem designações tais como: azulejo, 

pastilha, porcelanato, grês, lajota, piso, etc. 

• A Cerâmica Branca é um grupo bastante diversificado, compreendendo materiais 

constituídos por um corpo branco e em geral recobertos por uma camada vítrea 

transparente e incolor e que eram assim agrupados pela cor branca da massa, 

necessária por razões estéticas e/ou técnicas. Dessa forma, é mais adequado subdividir 

este grupo em: louça sanitária, louça de mesa, isoladores elétricos para alta e baixa 

tensão, cerâmica artística (decorativa e utilitária) e cerâmica técnica para fins diversos, 

tais como: químico, elétrico, térmico e mecânico.  

• Os Materiais Refratários é um grupo que compreende uma diversidade de produtos, 

que têm como finalidade suportar temperaturas elevadas nas condições específicas de 

processo e de operação dos equipamentos industriais, que em geral envolvem esforços 

mecânicos, ataques químicos, variações bruscas de temperatura e outras solicitações. 

Para suportar estas solicitações e em função da natureza das mesmas, foram 

desenvolvidos inúmeros tipos de produtos, a partir de diferentes matérias-primas ou 

mistura destas. 

Dessa forma, pode-se classificar os produtos refratários quanto a matéria-prima ou 

componentes químico principais em: sílica, sílico-aluminoso, aluminoso, mulita, 

magnesianocromítico, cromítico-magnesiano, carbeto de silício, grafita, carbono, zircônia, 

zirconita, espinélio e outros, [65]. Os Isolantes Térmicos são os produtos deste segmento e 

podem ser classificados em: (i) refratários isolantes que se enquadram no segmento de 

refratários, (ii) isolantes térmicos não refratários, compreendendo produtos como vermiculita 
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expandida, sílica diatomácea, diatomito, silicato de cálcio, lã de vidro e lã de rocha, (que são 

obtidos por processos distintos ao do item i) e que podem ser utilizados, dependendo do tipo 

de produto até 1100 ºC e (iii) os de fibras ou lãs cerâmicas que apresentam características 

físicas semelhantes às citadas no item (ii), porém apresentam composições tais como sílica, 

sílica-alumina, alumina e zircônia, que dependendo do tipo, podem chegar a temperaturas de 

utilização de 2000º C ou mais, [65]. 

Também deve ser considerado a frita e corante. Este dois produtos são importantes 

matérias-primas para diversos segmentos cerâmicos que requerem determinados acabamentos. 

Frita (ou vidrado fritado) é um vidro moído, fabricado por indústrias especializadas a partir da 

fusão da mistura de diferentes matérias-primas. É aplicado na superfície do corpo cerâmico 

que, após a queima, adquire aspecto vítreo. Este acabamento tem por finalidade aprimorar a 

estética, tornar a peça impermeável, aumentar a resistência mecânica e melhorar ou 

proporcionar outras características. Corantes constituem-se de óxidos puros ou pigmentos 

inorgânicos sintéticos obtidos a partir da mistura de óxidos ou de seus compostos. Os 

pigmentos são fabricados por empresas especializadas, inclusive por muitas das que 

produzem fritas, cuja obtenção envolve a mistura das matérias-primas, calcinação e moagem. 

Os corantes são adicionados aos esmaltes (vidrados) ou aos corpos cerâmicos para conferir-

lhes colorações das mais diversas tonalidades e efeitos especiais, [65]. Os abrasivos fazem 

parte da indústria, por utilizarem matérias-primas e processos semelhantes aos da cerâmica, 

constituem-se num segmento cerâmico. Entre os produtos mais conhecidos podemos citar o 

óxido de alumínio eletrofundido e o carbeto de silício [65] ainda podem ser considerados os 

vidros, cimento e cal estes são três importantes segmentos e que, por suas particularidades, 

são muitas vezes considerados à parte da cerâmica. As cerâmicas avançadas provem do 

aprofundamento dos conhecimentos da ciência dos materiais, proporcionaram ao homem o 

desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento das existentes nas mais diferentes 

áreas, como aeroespacial, eletrônica, nucleares e muitas outras e que passaram a exigir 

materiais com qualidade excepcionalmente elevada. Tais materiais passaram a ser 

desenvolvido a partir de matérias-primas sintéticas de altíssima pureza e por meio de 

processos rigorosamente controlados. Estes produtos, que podem apresentar os mais 

diferentes formatos, são fabricados pelo chamado segmento cerâmico de alta tecnologia ou 

cerâmica avançada. Eles são classificados, de acordo com suas funções, em: eletroeletrônicos, 

magnéticos, ópticos, químicos, térmicos, mecânicos, biológicos e nucleares. Os produtos 

deste segmento são de uso intenso e a cada dia tende a se ampliar. Como alguns exemplos, 

podemos citar: naves espaciais, satélites, usinas nucleares, materiais para implantes em seres 

humanos, aparelhos de som e de vídeo, suporte de catalisadores para automóveis, sensores 
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(umidade, gases e outros), ferramentas de corte, brinquedos, acendedor de fogão, e tantos 

outros, [65]. 

3.1.1 Os Produtos Cerâmicos na Construção Civil 
 

A partir de um direcionamento específico voltado à engenharia civil, os produtos 

cerâmicos são representados, no mercado de materiais de construção, por uma imensa 

variedade conforme a origem, a matéria-prima, o processo de fabricação e a finalidade a que 

se prestam. Podem ser agrupados, conforme a finalidade, em: [66] 

1. Produtos para alvenaria (de vedação e estrutural) 

2. Produtos para cobertura e para canalizações, estes normalmente denominados 

cerâmica vermelha, ou estrutural ou ainda produtos básicos de cerâmica; 

3. Produtos de revestimento (de parede interna/externa e de piso); 

4. Produtos de acabamento e utilitários (cantoneiras, “cabideíros”, louças sanitárias e 

acessórios), estes denominados cerâmica branca ou de louça; 

5. Cerâmica de grês ou cerâmica de alto grau de vitrificação conforme o caso, 

6. Produtos especiais como as cerâmicas refratárias (normalmente para alvenarias). 

As indústrias de produtos de cerâmica vermelha utilizada na construção civil apresentam, 

geralmente, uma estrutura de funcionamento peculiar. Como exemplo, tem-se na indústria 

cerâmica, que é uma indústria química de processo, as argilas que são matérias-primas 

especificas porque são componentes essenciais dos blocos, telhas e pisos cerâmicos, [70]. A 

maioria das olarias e cerâmicas do país usam argilas com escassos conhecimentos das suas 

características cerâmicas, e não dispõem de condições para efetuar um processamento 

adequado das matérias-primas empregadas na manufatura de tijolos, blocos cerâmicos, telhas, 

componentes de lajes, entre outros. As conseqüências refletem-se em produtos acabados com 

fissuras, trincas ou textura alterada, [68]. 

 
3.2 Matéria Prima Argila 
 

Argila é uma rocha finamente dividida e constituída essencialmente por argilominerais, 

podendo conter outros minerais como calcita, dolomita, gibsita, quartzo, aluminita, pirita e 

outros além de matéria orgânica e outras impurezas. Caracteriza-se por: a) ser constituída 

essencialmente por argilominerais, geralmente cristalina (caulinita mal cristalizada apresenta 

desordem na direção do eixo cristalográfico “b”; haloisita  apresenta desordem nos eixos “a” e 

“b”; alofano apresenta desordem nos treis eixos); b) possuir elevado teor de partículas de 

diâmetro equivalente abaixo de 2 μm (cristobatita pode ocorrer em bentonitas como partículas 

de diâmetro abaixo de 1 μm); c) quando pulverizada e umedecida, toma-se plástica (flint - 
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clay não é plástica); após secagem é dura e rígida e após queima em uma temperatura elevada 

(superior a 1000 oC) adquire dureza de aço; d) possuir capacidade de troca de cátions entre 3 e 

150 rneq/100 g de argila (ácidos orgânicos apresentam a capacidade de troca de cátions dentro 

dessa faixa), [70]. 

Graças aos argilominerais, as argilas na presença de água desenvolvem uma série de 

propriedades tais como: plasticidade, resistência mecânica, 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. O que diferencia estes argilominerais é basicamente o 

tipo de estrutura e as substituições que podem ocorrer, dentro da estrutura, do alumínio por 

magnésio ou ferro, e do silício por alumínio ou ferro, principalmente, e conseqüente 

neutralização das cargas residuais geradas pelas diferenças de cargas elétricas dos íons por 

alguns cátions. Dessa forma, na caulinita praticamente não ocorre substituição; na ilita ocorre 

substituição e o cátion neutralizante é o potássio. Na montmorilonita também ocorrem 

substituições e os cátions neutralizantes podem ser sódio, cálcio, potássio e outros. Isto 

implica em diferenças nas características de interesse para as diversas aplicações tecnológicas.  

Aplicações das argilas apresentam uma enorme gama, tanto na área de cerâmica como em 

outras áreas tecnológicas. Pode-se dizer que em quase todos os segmentos de cerâmica 

tradicional a argila constitui total ou parcialmente a composição das massas. De um modo 

geral, as argilas que são mais adequadas à fabricação dos produtos de cerâmica vermelha 

apresentam em sua constituição os argilominerais ilita, de camadas mistas ilita-

montmorilonita e clorita-montmorilonita, além de caulinita, pequenos teores de 

montmorilonita e compostos de ferro. As argilas para materiais refratários são essencialmente 

cauliníticas, devendo apresentar baixos teores de compostos alcalinos, alcalinos-terrosos e de 

ferro; podendo conter ainda em alguns tipos a gibbsita (Al2O3.3H2O). As argilas para 

cerâmica branca são semelhantes às empregadas na indústria de refratários; sendo que para 

algumas aplicações a maior restrição é a presença de ferro e para outras, dependendo do tipo 

de massa, além do ferro a gibbsita. No caso de materiais de revestimento são empregadas 

argilas semelhantes àquelas utilizadas para a produção de cerâmica vermelha ou as 

empregadas para cerâmica branca e materiais refratários, [65, 71]. 

As argilas, para terem emprego na fabricação de tijolos, devem poder ser moldadas 

facilmente, ter valor médio ou elevado para a tensão ou módulo de ruptura à flexão antes e 

após queimar; costumam apresentar cor vermelha após a queima em baixas temperaturas 

(geralmente 950 oC, que é a temperatura usual de queima para esse tipo de produto), com um 

mínimo de trincas e empenamentos. Elevados teores de ferro divalente, elementos alcalinos e 
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alcalinos terrosos são prejudiciais pelo fato de causar uma excessiva retração, reduzir a faixa 

de vitrificação e causar colorações indesejáveis. Argilas sedimentares recentes são geralmente 

usadas na fabricação de tijolos. 

Os métodos de ensaio de laboratório preliminares de argilas são feitos a previsão dos usos 

prováveis das argilas com base nas cores e nas medições das características cerâmicas das 

argilas, após a queima em três temperaturas, em corpos de prova de dimensões de 6,0 x 2,0 x 

0,5 cm3 moldados por prensagem em massas semi-secas.  Os resultados previstos quanto à 

utilização cerâmica com este tipo de moldagem são extrapolados a empregos que, na 

indústria, utilizam argilas moldadas por outros processos e mesmo em outras temperaturas de 

queima. A indústria cerâmica utiliza para a fabricação dos produtos cerâmicos vários 

processos de moldagem: moldagens plásticas, manuais ou por extrusão; moldagem por 

prensagem em massa semi - seca, com diferentes teores de umidade, de materiais plásticos ou 

plastificados e moldagem. O método de ensaio recomendado pela American Ceramic Society 

(1928) consiste em moldar corpos de prova em forma de barras prismáticas de dimensões de 

20,0 X 2,0X 1,0 cm3, manualmente e por extrusão em massas plásticas, que correspondem aos 

tipos de massa cerâmicas de uso corrente para a moldagem de tijolos de alvenaria, tijolos 

furados e telhas. Os corpos de prova são secados ao ar, depois em estufa a 110oC e queimados 

em atmosfera oxidante na temperatura de 950oC, que é a temperatura utilizada correntemente 

na queima de materiais de construção ou superiores até super queima, quando for necessário, 

nas mesmas condições usadas para os corpos de prova moldados por prensagem. 

Determinadas as características cerâmicas no estado cru e após queima em várias 

temperaturas de cada tipo de massa cerâmica (manual e extrudada), comparam-se os valores 

medidos com os valores limites recomendados, determinados em laboratório para que uma 

massa cerâmica possa ser usada para a fabricação de tijolos e telhas, [70]. 

 
3.3 Processo Produtivo 
 

Os processos de fabricação empregados pelos diversos segmentos cerâmicos assemelham-

se parcial ou totalmente. O setor que mais se diferencia quanto a esse aspecto é o do vidro, 

embora exista um tipo de refratário (eletrofundido), cuja fabricação se dá através de fusão, ou 

seja, por processo semelhante ao utilizado para a produção de vidro ou de peças metálicas 

fundidas. Esses processos de fabricação podem diferir de acordo com o tipo de peça ou 

material desejado, [11, 65, 70]. 

Em um processo para que se possa monitorar, controlar e aperfeiçoar determinado 

desempenho, é o resultado da avaliação do quanto às atividades na entrada, ao longo e na 

saída do processo aproximam-se ou afastam-se das metas especificadas, e, para tanto, é 
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necessário que seja cada uma das suas etapas identificada e metrologicamente controladas. A 

produção de materiais cerâmicos compreende uma seqüência de etapas de manufatura para o 

processamento. 

Uma planta indicando pontos de controle do processo através de instrumental está 

ilustrada na figura 14 sendo mostrado também o fluxograma de diagnóstico de causa e 

efeito que afetam a conformidade do produto cerâmico. Este fluxograma foi proposto por 

IOSHIMOTO [72] em cujas etapas devem ser observadas em todos os procedimentos 

necessários, controle e pesquisa para evitar perdas durante o desenvolvimento do processo 

produtivo. 

 

 
 

 

 

Figura 14. Fluxograma de diagnóstico da conformidade do produto. 
 

Na sucessão de estados percorridos até a plena implantação do sistema destinado à 

obtenção de blocos de cerâmica vermelha, para uma análise detalhada, são destacadas as 

seguintes etapas: extração da argila; sazonamento da jazida; estoque da matéria-prima; - 

homogeneização e mistura; estoque da mistura; primeira mistura; laminação; segunda 
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mistura; extrusão ou prensagem; corte; secagem; queima; inspeção; estocagem e expedição, 

[70, 73, 74, 75]. 

 

3.3.1 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, os materiais 

devem ser beneficiados, isto é, desagregados ou moídos, classificados de acordo com a 

granulometria e muitas vezes também purificados. O processo de fabricação, propriamente 

dito, tem início somente após essas operações. As matérias-primas sintéticas geralmente são 

fornecidas prontas para uso, necessitando apenas, em alguns casos, de um ajuste de 

granulometria, [65]. 

A matéria Prima é explorada de uma jazida de argila é feita com um estudo das 

características do material, volume disponível e outros fatores a serem considerados: 

localização, a remoção superficial do solo vegetal, tipo de equipamentos adequados para sua 

extração, teor de contaminação facilidade de acesso e a topografia local, [72]. 

As matérias primas argila plástica (massapé) de origem aluvionar e o barro vermelho de 

mistura, geralmente de barreiras, são transportados dos jazimentos para os galpões de 

estocagem por meio de caminhões ou por tração animal, [16, 76]. 

A massa de argila utilizada na fabricação dos produtos cerâmicos é definida após os 

ensaios de caracterização necessários para se chegar a formulação mais adequada para se 

obter o atendimento das normas técnicas brasileiras para a conformidade dos blocos 

cerâmicos, [69]. 

A extração da argila é realizada a céu aberto e, para tal, utiliza-se a retro-escavadeira ou 

equipamento semelhante. O sazonamento da jazida é feito a céu aberto, em lotes separados, 

conforme as características da matéria-prima, é destinado à estabilização das suas reações 

físico-químicos ao longo de um período entre três e seis meses. O estoque da matéria - prima 

é feito, em lotes separados, conforme as suas características e, para que não haja infiltração de 

água, estes lotes devem ser convenientemente compactados, [70]. 

 

3.3.2 Preparação da Massa 
 

O sazonamento consiste na exposição às intempéries do material extraído, onde a ação 

combinada do sol, da chuva e de microorganismos provoca a lavagem de saís solúveis, a 

degradação de torrões e oxidação de piritas por um período de tempo variável de seis meses a 

dois anos, [16, 73]. 
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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 

argilas 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: massa em suspensão, também chamada barbotina, para 

obtenção de peças em moldes de gesso ou resinas porosas; massas secas ou semi-secas, na 

forma granulada, para obtenção de peças por prensagem; massas plásticas, para obtenção de 

peças por extrusão, seguida ou não de torneamento ou prensagem, [65]. 

A homogeneização e misturas são realizadas manualmente ou com o emprego de 

máquinas pás carregadeiras compatíveis com a quantidade de matéria prima a ser manipulada 

e/ou grau de sofisticação do processo. O estoque da mistura ocorre em galpão onde o material 

preparado ficará protegido das intempéries, devendo-se conduzi-lo através de correia 

transportadora.  

A primeira mistura é realizada com o emprego de equipamento que, através de 

movimentos circulares, permite a quebra de torrões e a homogeneização da massa, à qual se 

acrescenta água com vistas à obtenção da plasticidade prescrita, [70]. Após a preparação da 

mistura e definindo-se a massa final para a produção, encaminha-se ao caixão alimentador 

para sofrer uma desagregação dos grãos por meio de destorradores e desintegradores, 

tornando os blocos de argilas em menores dimensões e mais uniformes, [16, 69]. 

No caixão alimentador é feita a mistura de tipos de argilas plásticas e pouco plásticas, a 

fim de obter-se uma massa cerâmica com propriedades mais adequada de plasticidade, 

retração, resistência da massa seca, resistência da massa queimada, etc., [75]. 

A figura 15 mostra o caixão alimentador dosador. As matérias-primas são 

proporcionalmente dosadas, dependendo de suas características cerâmicas e levadas por meio 

de correia transportadora aos laminadores de moagem, [74, 76]. 
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Figura 15.  Caixão alimentador, [69]. 

 
A trituração ou moagem das matérias-primas é a desintegração realizada normalmente em 

moinhos de martelos ou desintegradores de rolos cilíndricos, efetuando-se posteriormente por 

peneiramento a separação das partículas que não se desagregaram, [72]. 

Os equipamentos de redução dos grãos das matérias-primas cerâmicas usados são: 

britador de mandíbulas figura 16, moinho de martelos, misturador e laminador. São máquinas 

que tem a função transformar os torrões de argila em lâminas, eliminando pedras que são 

expulsas durante a passagem da argila nos cilindros, [75, 76]. 

A moagem se faz necessária para reduzir o tamanho dos sólidos, desenvolvendo-se assim, 

maior superfície de contato entre os grãos, facilitando a reação química e a homogeneização 

entre os sólidos. A escolha de equipamento para moagem é obtida por meio de resultados 

práticos e em função das propriedades físicas da argila a desagregar, [69].  

 

 

Figura 16. Britador de mandíbulas, equipamento para redução de argilas, [69]. 

 
O britador serve para reduzir em pequenas partes as matérias-primas que chegam das 

jazidas às indústrias. É encontrado com funções contínuas ou periódicas. A trituração 

acontece por meio de o movimento abrir e fechar das mandíbulas, que reduz o tamanho do 

material. A umidade de trabalho da matéria-prima deve ser em tomo de 5% para que o 

material não grude no equipamento, [69]. 

Moinho de martelo, figura 17, é o equipamento destinado à moagem de matérias-primas 

para preparação de massas cerâmicas. É constituído de ferro fundido e aço. As barras de 

impacto são constituídas por martelos articulados. O moinho de martelos é usado geralmente 

para moagem mais fina. É comum usar-se uma grelha na saída para controlar a 

granulométrica do produto. A capacidade de produção varia de acordo com a granulometria 

em função do número de martelos, [69]. 
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Figura 17. Moinho de Martelo para moagem de grãos de argilas, [69]. 
 

O misturador faz o amassamento e mistura das matérias-primas. As funções principais do 

misturador são misturar intimamente os diversos tipos de argila a fim de proporcionar a maior 

homogeneidade da massa cerâmica e adicionar a água necessária para tornar a massa plástica 

para a moldagem.  A função básica é homogeneizar e umectar, convenientemente, a mistura, 

[16, 74, 77]. 

A massa processada no equipamento misturador é enviada na seqüência, por meio das 

esteiras com velocidade ajustada, ao equipamento de laminação, com abertura entre os rolos 

de 0,70 mm a 10,00 mm, dependendo da consistência da massa de argila que será laminada. 

Nessa fase, a massa passa por um refinamento ideal com eliminação dos elementos nocivos ao 

produto final como os carbonatos e sulfato, [69]. 

A figura 18 mostra o tipo de misturador mais utilizado, o horizontal com dupla fila de pás 

em forma de hélices. A mistura e amassamento são úteis tanto para a argila repousada e 

antecipadamente umedecida, como para as argilas que recebem umidade na própria máquina, 

[69]. 

 

 

Figura 18. Misturador, para umidificação e mistura das argilas, [69]. 

 
A laminação das matérias-primas é feita no laminador. A figura 19 mostra o laminador, 

destinado ao refino das argilas. Por meio das velocidades diferentes de dois rolos laminadores 
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existentes nesse equipamento, consegue-se a desintegração da argila. Além da laminação, há 

também o atrito do deslizamento, o que proporciona maior homogeneidade à massa. A 

montagem racional de uma cerâmica impõe sempre a instalação dessa máquina, mesmo que a 

argila seja pura, pois ela faz parte essencial do ciclo de preparação do produto. 

 

 

Figura 19. Laminador, destinado ao refino das argilas, [69]. 
 

3.3.3 Formação da Peça. 
 

A conformação ou extrusão é o processo pelo qual se dá forma a um produto cerâmico por 

meio da passagem de massa plástica, ou semi-firme, pela abertura da boquilha da maromba. 

Existem diversos processos para dar forma às peças cerâmicas, e a seleção de um deles 

depende fundamentalmente de fatores econômicos, da geometria e das características do 

produto. Os métodos mais utilizados compreendem: colagem, prensagem, extrusão, laminação 

e torneamento, [13, 65, 74]. 

A colagem ou fundição consiste em verter uma suspensão (barbotina) num molde de 

gesso, onde permanece durante certo tempo até que a água contida na suspensão seja 

absorvida pelo gesso; enquanto isso, as partículas sólidas vão se acomodando na superfície do 

molde, formando a parede da peça. O produto assim formado apresentará uma configuração 

externa que reproduz a forma interna do molde de gesso. Mais recentemente tem se difundido 

a fundição sob pressão em moldes de resina porosa, [65]. 

A prensagem é a operação que utiliza sempre que possível massa granulada e com baixo 

de teor de umidade. Diversos são os tipos de prensa utilizados, como fricção, hidráulica e 

hidráulica-mecânica, podendo ser de mono ou dupla ação e ainda ter dispositivos de vibração, 

vácuo e aquecimento, [65]. A prensagem, por sua vez, é a moldagem realizada com a 

transmissão de tensões de compressão de 5 a 710 MPa. A argila destinada à prensagem deve 

apresentar teor de umidade que implique em índice de consistência acima de 90%. 

Na extrusão a massa plástica é colocada numa extrusora, também conhecida como 

maromba, onde é compactada e forçada por um pistão ou eixo helicoidal, através de bocal 
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com determinado formato. Como resultado obtém-se uma coluna extrudada, com seção 

transversal com o formato e dimensões desejadas; em seguida, essa coluna é cortada, obtendo-

se desse modo peças como tijolos vazados, blocos, tubos e outros produtos de formato 

regular, [62]. A Extrusão é o resultado da compressão da massa homogeneizada contra a 

boquilha (acessório-destacável), após o que se verifica a obtenção do formato requerido para 

o bloco. Ao longo desta fase do processo, parte do ar até então confinado no interior da massa 

é retirado através do emprego de uma câmara de vácuo. O corte é o fracionamento da massa 

saída da extrusora, obtendo-se, através desta etapa, os blocos nos comprimentos previamente 

estabelecidos. 

Os blocos cerâmicos são originados por meio da prensagem de tarugos extrudados, 

considerando-se seu estado plástico. A extrusão é efetuada em equipamentos chamados 

marombas ou extrusoras, como podem ser visto na figura 20, normalmente dotados de uma 

câmara de vácuo, cuja função é retirar o ar presente na massa melhorando sua plasticidade, 

[72].  

A extrusora tem a função de homogeneizar, desagregar e compactar as massas cerâmicas, 

dando forma ao produto desejado. Genericamente é constituída de carcaça metálica, 

cilíndrica, percorrida internamente por um eixo giratório. A movimentação é fornecida por 

meio do acionamento de motor elétrico em conjunto com um sistema de engrenagens ou 

polias, [72]. 

 

 

Figura 20. Maromba ou equipamento de extrusão, [69]. 
 

As massas pastosas ou semi-firmes são colocadas em bocal alimentador e imediatamente 

levadas por meio de dispositivos propulsores que as comprimem à boquilha que, orientadas, 

dão conformação aos produtos cerâmicos desejados como tijolos furados, lajes, lajotas e 

manilhas, bem como tubos, refratários isolantes, massas de secagem e outros. Os dispositivos 

propulsores podem ser o pistão de cilindro ou propulsor de hélices, [16, 69, 76]. 
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Dentre os problemas originados durante o processo de extrusão, a maior parte é decorrente 

da fabricação imperfeita das boquilhas, Outro fator é a variação de velocidade da massa que 

está dentro da extrusora. O ideal seria a saída da massa com velocidade igual em todas as 

cavidades do bocal. O atrito produzido pelas paredes laterais é sempre maior daquele 

produzido no centro, portanto, a massa sai mais rápido no centro do que pelas laterais, [69]. 

A prensagem das cerâmicas pode ser conformada por prensagem em formas com modelos 

diferentes para o tipo de produto como prensagem de telhas, piso e azulejo, [69]. 

O corte do bloco do material extrudado é contínuo e, na figura 21, o cortador tipo estrela 

faz o corte em tamanhos padronizados por meio de cortadeira manual ou automática, acoplada 

à extrusora, operando em sincronia com o deslocamento do bloco em extrusão, para evitar 

cortes em bisel, [75, 76].  

Ao sair da boquilha, a massa se movimenta sobre o transportador de rolo, que é 

geralmente de material plástico duro. Os fios cortadores são esticados em quadro móvel, 

espaçados de acordo com a medida desejada. Efetua o corte transversalmente ao bloco de 

massa que passa sobre os roletes, [16, 69].  

 

 

Figura 21. Cortador tipo estrela, [69]. 

 
O mais utilizado possui formato de estrela que gira conforme a saída da massa pela 

boquilha. As peças cortadas podem ser retiradas manualmente ou automaticamente e são 

encaminhadas a secagem, [69]. 

3.3.4 Tratamento Térmico 
 

O processamento térmico é de fundamental importância para obtenção dos produtos 

cerâmicos, pois dele dependem o desenvolvimento das propriedades finais destes produtos. 

Esse tratamento compreende as etapas de secagem e queima, [65]. 

A secagem é feita logo após a etapa de formação, as peças em geral continuam a conter 

água, proveniente da preparação da massa. Para evitar tensões e, conseqüentemente, defeitos 
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nas peças, é necessário eliminar essa água, de forma lenta e gradual, em secadores 

intermitentes ou contínuos, a temperaturas variáveis entre 50 ºC e 150 ºC, [65]. 

A secagem é destinada à perda gradual do elevado teor de umidade do bloco proveniente 

da extrusora. Tal etapa normalmente ocorre no interior de galpão coberto onde os blocos crus 

(ainda não submetidos à queima) permanecerão ao longo de um período de até seis semanas. 

Para a efetivação desta etapa do processo, algumas empresas aceleram a secagem com o 

emprego de estufas específicas, o que permite que se atinja umidade requerida para os blocos 

crus entre um e dois dias. Secadores dinâmicos (semi-contínuos e contínuos) são aqueles que 

apresentam a movimentação de vagonetas em seu interior, funcionando com o aproveitamento 

do ar quente extraído dos fornos que estão em fase de resfriamento. Faz-se o controle de 

temperatura de entrada dos produtos, seu ciclo de secagem no interior do secador na medida 

em que as vagonetas vão passando e, até atingir a saída dos mesmos. Após essa etapa faz-se 

novamente mais uma seleção de prováveis perdas de produtos, ocasionadas por fissuras, 

quebras e deformações. As peças selecionadas com problemas retornam aos montes de 

matéria-prima e as que passam são ajustadas no interior dos fornos, [16, 75, 76].  

A queima é uma operação, conhecida também por sinterização, os produtos adquirem suas 

propriedades finais. As peças, após secagem, são submetidas a um tratamento térmico a 

temperaturas elevadas, que para a maioria dos produtos situa-se entre 800 ºC a 1700 ºC, em 

fornos contínuos ou intermitentes que operam em três fases: (i) aquecimento da temperatura 

ambiente até a temperatura desejada; (ii) patamar durante certo tempo na temperatura 

especificada; (iii) resfriamento até temperaturas inferiores a 200 ºC. O ciclo de queima 

compreendendo as três fases, dependendo do tipo de produto, pode variar de alguns minutos 

até vários dias. Durante esse tratamento, ocorre uma série de transformações em função dos 

componentes da massa, tais como: perda de massa, desenvolvimento de novas fases 

cristalinas, formação de fase vítrea e a soldagem dos grãos. Portanto, em função do tratamento 

térmico e das características das diferentes matérias-primas são obtidos produtos para as mais 

diversas aplicações, [65]. 

A queima vem após a secagem, estando a massa cerâmica com umidade aproximadamente 

igual à umidade crítica, os componentes cerâmicos são encaminhados para a queima, que 

pode ser realizada em diferentes tipos de fornos, [75]. Uma vez empilhadas corretamente no 

interior do forno, deverão ser queimadas a aproximadamente 950oC, determinando assim, o 

ciclo de queima com controles de temperatura, bem como, no resfriamento. Tanto o 

aquecimento como o resfriamento do produto é feito de forma cuidadosa, a fim de que o 

mesmo não seja danificado pela pressão exercida pelo vapor de água no seu interior ou por 

ação de choque térmico, [16, 74, 76].  
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3.3.5 Acabamento 
 

Normalmente, a maioria dos produtos cerâmicos é retirada dos fornos, inspecionada e 

remetida ao consumo. Alguns produtos, no entanto, requerem processamento adicional para 

atender a algumas características, não sendo possível de serem obtidas durante o processo de 

fabricação. O processamento pós-queima recebe o nome genérico de acabamento e pode 

incluir polimento, corte furação, entre outros, [65]. 

A inspeção é feita na saída do forno e, em tal etapa, leva-se a efeito triagem através da 

qual é rejeitado o produto quebrado, trincado, lascado, com pouca queima ou queimado em 

excesso. A estocagem se dá em área coberta onde os blocos permanecem até o momento da 

expedição. A expedição, geralmente, é efetuada através de caminhos rodoviários, 

preferencialmente através de caminhões que utilizam equipamentos específicos, [70]. 

A inspeção do produto acabado encerra o seu processo de fabricação. De acordo com 

Gehring [78], continuam existindo sérios problemas no processo construtivo como um todo: 

nas etapas de projeto, na aquisição dos materiais e na execução. Estes fatores acrescidos dos 

altos custos de manutenção e reposição ao longo da vida útil das obras levam a uma 

preocupação cada vez maior para a implantação de sistemas da garantia da qualidade num 

futuro próximo. A implantação dos sistemas da garantia da qualidade pressupõe a estruturação 

prévia de ações para a normalização técnica; controle da qualidade do projeto, fabricação e 

execução; certificação de conformidade; e homologação dos produtos e processos inovadores 

carentes de normas prescritivas. Gehring [78] afirma que, a questão qualidade está atingindo 

atualmente todos os setores da economia e na indústria da construção civil. Racionalizar 

materiais e mão-de-obra, evitar o desperdício, supervisionar projeto e execução, e adotar a 

normalização para entregar ao usuário uma edificação com bom desempenho, são também 

requisitos para melhoria da qualidade da edificação. 

A qualidade da alvenaria na construção, por exemplo, depende do material usado. Assim, 

todo trabalho utilizando tijolos ou blocos cerâmicos, deve estar conforme os padrões mínimos 

exigidos para estes produtos, [79]. 

Ao contrário do que se possa imaginar, os custos da inspeção de produtos e do controle de 

produção são bastante reduzidos, quando realizados de forma criteriosa. As características dos 

blocos produzidos no Brasil são: (1) características visuais nas quais os blocos não devem 

apresentar defeitos, como trinca, quebra, superfícies irregulares, deformações e não 

uniformidade na cor (2) características geométricas, físicas e mecânicas realizadas de acordo 

com o método de ensaio estabelecido na norma da ABNT NBR 15270 para execução dos 

ensaios dos blocos cerâmico de vedação.  
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Capítulo 4 

4. A CONFORMIDADE PARA BLOCOS DE CERÂMICA VERMELHA 
 

A atividade de Avaliação da Conformidade destaca sua importância para os diferentes 

segmentos da sociedade, em particular para o setor produtivo, para as autoridades  

regulamentadoras e para os consumidores. Neste sentido, devem ser abordado diferentes 

aspectos da atividade de avaliação da conformidade apresentados os principais conceitos e 

definições acerca do tema, tomando por base a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17000, [80]. A 

norma recomenda a classificação da atividade de Avaliação da Conformidade quanto ao 

agente econômico responsável pela avaliação da conformidade e quanto ao campo de 

utilização, ou seja, quanto ao caráter compulsório ou voluntário da atividade. Estes 

conhecimentos são necessários para capacitação, divulgação e sensibilização da sociedade 

para a atividade de Avaliação da Conformidade, [81, 82]. 

 
4.1 Definições e Conceitos 
 

Com a promulgação da Norma Brasileira ABNT NBR ISO/IEC 17000, [80], esta passou a 

ser a melhor forma para apresentação dos conceitos, definições, vocabulário e princípios 

gerais da avaliação da conformidade. Aplicação desta esta norma é a “demonstração de que 

requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são 

atendidos”, [81]. 

A avaliação da conformidade busca atingir dois objetivos fundamentais: em primeiro 

lugar, deve atender preocupações sociais, estabelecendo com o consumidor uma relação de 

confiança de que o produto, processo ou serviço está em conformidade com requisitos 

especificados. Por outro lado, não pode tornar-se um ônus para a produção, isto é, não deve 

envolver recursos maiores do que aqueles que a sociedade está disposta a investir. Desta 

forma, a avaliação da conformidade é duplamente bem sucedida, na medida em que 

proporciona confiança ao consumidor, ao mesmo tempo em que requer a menor quantidade 

possível de recursos para atender às necessidades das partes interessadas, [81, 83, 84]. 

 
4.2 Impactos Propiciados Pela Avaliação da Conformidade 
 

Diferentes são as razões baseadas nas quais, isolada ou conjuntamente, justifica-se a 

implantação de programas de avaliação da conformidade.  Os principais aspectos que 

justificam a implantação de programas de avaliação da conformidade são: 
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• A avaliação da conformidade possibilita a concorrência justa, na em medida que 

indica, claramente, que os produtos, processos ou serviços atendem a requisitos 

pré-estabelecidos.  

• A avaliação da conformidade induz à busca contínua da melhoria da qualidade, do 

desenvolvimento tecnológico e da inovação.  

• A avaliação da conformidade é um indicativo para os consumidores de que o produto, 

processo ou serviço atende a requisitos mínimos pré-estabelecidos, fator importante 

para o aperfeiçoamento de suas decisões de compra, uso e descarte dos produtos. 

• Facilitar o comércio exterior, possibilitando o incremento das exportações na relação 

às trocas comerciais, no âmbito dos blocos econômicos e das relações bilaterais, é 

particularmente importante a avaliação da conformidade.  

• Proteger o mercado interno da mesma forma que facilitam as exportações, os 

programas de avaliação da conformidade dificultam a entrada de produtos, processos 

ou serviços que não atendam a requisitos mínimos de segurança e desempenho que, 

colocados no mercado, prejudicariam a idéia da concorrência justa e colocariam em 

risco seus consumidores e usuários. 

• Agregar valor às marcas porque na avaliação da conformidade, no campo voluntário, 

vem, cada vez mais, sendo usada por fabricantes para agregar valor e distinguir seus 

produtos em relação ao mercado, atraindo os consumidores e alcançando maiores 

fatias do mercado, [81]. 

 
O processo de avaliação da conformidade de um objeto qualquer, quando tratado 

sistematicamente, lança mão de um conjunto de técnicas de gestão da qualidade, com vistas a 

propiciar confiança de que o objeto submetido à avaliação atende a requisitos estabelecidos 

em uma norma ou regulamento técnico. 

Esse processo sistematizado de avaliação da conformidade normalmente envolve, entre 

outras ações: selecionar norma ou regulamento; coletar amostras; efetuar análise de tipo; 

selecionar o laboratório responsável pelos ensaios; realizar ensaios; realizar inspeções; 

interpretar os resultados dos ensaios ou inspeções; realizar auditorias no sistema de gestão da 

qualidade do fornecedor; realizar auditorias de acompanhamento; definir sistemática de 

tratamento das não conformidades eventualmente identificadas avaliar e acompanhar o 

produto no mercado, [81].  

A avaliação da conformidade pode ser utilizada voluntária ou compulsoriamente. Ela é 

compulsória quando o órgão regulador entende que o produto, processo ou serviço pode 

oferecer riscos à segurança do consumidor ou ao meio ambiente ou ainda, em alguns casos, 
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quando o desempenho do produto, se inadequado pode trazer prejuízos econômicos à 

sociedade. 

Os programas de avaliação da conformidade compulsórios têm como documento de 

referência um regulamento técnico, enquanto os voluntários são baseados em uma norma. A 

principal diferença entre um regulamento técnico e uma norma é que o primeiro tem seu uso 

obrigatório e, o segundo, voluntário. 

Enquanto o regulamento técnico é estabelecido pelo Poder Público, a norma é consensual, 

ou seja, estabelecida após ampla discussão pela sociedade e emitida por uma organização não 

governamental. No caso específico do Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) foi reconhecida através de resolução do CONMETRO como o Fórum Nacional de 

Normalização. Outra característica que deve ser ressaltada é que o regulamento técnico pode 

referenciar uma norma técnica, tornando seus critérios ou parte deles, a princípio voluntários, 

como de caráter compulsório, [81]. 

 
4.3 Mecanismo de Avaliação da Conformidade 
 

No Sistema Brasileiro de avaliação da conformidade, a atividade de avaliação da 

conformidade possui diferentes mecanismos para verificar a conformidade de um produto, 

processo ou serviço em relação aos critérios estabelecidos por normas e regulamentos 

técnicos. Os principais mecanismos de avaliação da conformidade praticados no Brasil são: a 

certificação, a declaração da conformidade pelo fornecedor, a inspeção, a etiquetagem e o 

ensaio, [81]. 

A certificação de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão e pessoal é, por 

definição, realizada por uma terceira parte, isto é, por uma organização independente, 

acreditada pelo INMETRO, para executar a avaliação da conformidade de um ou mais destes 

objetos. 

A certificação de produtos, processos ou serviços dependendo do produto, do processo 

produtivo, das características da matéria prima, de aspectos econômicos e do nível de 

confiança necessário, entre outros fatores, determina-se o modelo de certificação a ser 

utilizado dentro os oitos tipos de modelos existentes, [58, 81]. 

A certificação de pessoal avalia as habilidades, os conhecimentos e as competências de 

algumas ocupações profissionais e pode incluir, entre outras, as seguintes exigências (1) 

formação: a exigência de certo grau de escolaridade visa assegurar um adequado nível de 

capacitação e (2) a experiência profissional e a experiência prática em setor específico permite 

maior compreensão dos processos envolvidos e identificação rápida das oportunidades de 



 77 

melhorias. Também a habilidades e conhecimentos teóricos e práticos na capacidade de 

execução é essencial para atuar e desenvolver-se na atividade, [81]. 

A declaração da conformidade pelo fornecedor é o processo pelo qual um fornecedor, sob 

condições pré-estabelecidas, dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço que 

está em conformidade com requisitos especificados. Como exemplos da conformidade do 

fornecedor podem ser citadas as oficinas instaladoras de sistemas de Gás Natural 

Veicular, para utilização em veículos bi-combustível; as Oficinas reformadoras de pneus; 

Oficinas de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio; os sistemas não 

metrológicos de registro de avanço de sinal, [81]. 

 
4.4 Normalização e Regulamentação 
 

Todo esforço de melhoria da qualidade de uma empresa, de um setor industrial e de um 

país começa com a normalização de produtos, projetos, processos e sistemas. Sem normas e 

padrões não há controle nem garantia, nem certificação da qualidade. A importância da 

normalização está em estabelecer uma mesma linguagem técnica para o país como um todo. 

No âmbito das empresas, a normalização exerce o papel de especificar os produtos de 

acordo com as necessidades do consumidor e estabilizar os processos, fazendo com que todos 

os insumos sejam sempre processados da mesma maneira, de modo a racionalizar o uso de 

materiais, mão-de-obra e equipamentos, reduzindo-se os custos de produção. Desta forma, a 

normalização de uma empresa tem caráter dinâmico e se modifica rapidamente com a 

evolução das necessidades de seus clientes e o avanço do conhecimento tecnológico. 

Através das normas técnicas definem-se os níveis de qualidade dos materiais e 

componentes, os métodos de ensaio para avaliá-los, os procedimentos para planejamento, 

elaboração de projetos e execução de serviços e os procedimentos para operação e 

manutenção de obras. As normas técnicas permitem ainda a padronização de componentes e a 

coordenação dimensional entre o projeto e os vários subsistemas que constituem o produto 

final. As normas técnicas aumentam a produtividade, por meio da eliminação de desperdícios, 

e a melhoria da qualidade do produto, [82, 83, 84]. 

Norma é o documento, estabelecido por consenso e aprovado por organismos 

reconhecidos, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características 

para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um 

dado contexto. As normas devem ser baseadas em resultados consolidados da ciência, 

tecnologia e experiência, visando à otimização de benefícios para a comunidade. 

Regulamento Técnico é um documento que estabelece requisitos técnicos, seja 

diretamente pela referência ou incorporação do conteúdo de uma norma, de uma especificação 
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técnica ou de um código de práticas. Os Regulamentos Técnicos estabelecem regras de caráter 

obrigatório e são adotados por uma autoridade governamental. 

Destas definições fica evidente que estes dois tipos de documentos não são mutuamente 

excludentes. Antes pelo contrário, tendem a ser complementares. A Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, fundada em 1940 é membro fundador da Organização 

Internacional de Normalização - ISO. A ABNT é o organismo reconhecido pelo Governo 

brasileiro como Fórum Nacional de Normalização, conforme recente resolução do Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO). A elaboração 

das normas prevê que elas sejam elaboradas pela própria ABNT, através dos seus Comitês 

Brasileiros CB ou através de Organismos de Normalização Setorial ONS por ela credenciado. 

Os regulamentos Técnicos por sua vez são emitidos pelos diversos órgãos do governo, com 

poderes para tal. Como podem ter diversas origens e abordarem uma multiplicidade de 

assuntos ficou estabelecido que coubesse ao INMETRO a articulação desta missão, [81]. 

 

4.4.1 Normas e Regulamentações do Setor de Cerâmica 
 

Particularmente aos blocos para o setor de cerâmica, a normalização busca, através da 

especificação, estabelecer condições mínimas a serem atendidas pelos materiais cerâmicos 

para sua aceitação em obras, bem como estabelecer critérios para inspeção e aceitação ou 

rejeição de lotes. Para que a determinação de características dos materiais seja realizada 

sempre da mesma maneira, são estabelecidos métodos de ensaio. Atualmente as 

regulamentações e normas brasileiras relacionadas com blocos cerâmicos são as seguintes: 

A portaria INMETRO no 127 de junho de 2005 revoga a anterior no 152 de 8 de setembro 

de 1998 e aprova o Regulamento Técnico Metrológico estabelecendo critérios de verificação 

dos componentes cerâmicos para alvenaria: blocos, blocos maciço, elemento vazado e 

caneletas. O regulamento técnico metrológico a que se refere à portaria estabelece as 

condições em que devem ser comercializadas os componentes cerâmicos para alvenaria. O 

regulamento se aplica à indústria e ao comércio de componentes cerâmicos estabelecendo as 

condições que devem ser adotadas, as inscrições que devem ser gravadas obrigatoriamente, 

dimensões nominais devem apresentar conforme consta nas tabelas deste regulamento, 

amostragem e tolerância, a verificação quantitativa, critério de aprovação do lote e as 

disposições gerais, [12]. 

A norma brasileira ABNT NBR 15270 de 31 de agosto de 2005, [15] cancela e substitui as 

ABNT NBR 7171: 1992 e ABNT NBR 8042:1992 é composta de três patês: (parte 1) se 

refere a  Bloco cerâmico para alvenaria de vedação, (parte 2) se refere Bloco cerâmico para 
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alvenaria de estrutural e elas normalizam a terminologia e requisitos, definem os termos e 

fixam os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento de bloco 

cerâmicos (parte 3) Bloco cerâmico para alvenaria estrutural e de vedação – Métodos de 

ensaio conta a referências normativas, definições, determinação das características, ensaios 

dos blocos cerâmicos estruturais e de vedação (geométrica, física e mecânica), a confirmação 

de resultados de ensaios e contraprova, [15]. 

Dois fatos recentes vieram dar uma nova perspectiva a normalização: as atividades de 

harmonização de regulamentos e normas técnicas no âmbito do MERCOSUL e o 

estabelecimento dos novos modelos de normalização e certificação do (CONMETRO) no 

âmbito do PBQP- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Esta nova perspectiva 

diz respeito a uma maior clarificação dos papéis dos regulamentos técnicos e das normas 

técnicas e, por conseqüência, do papel do Estado, isto é, do poder público, e o papel da 

sociedade civil organizada no estabelecimento destes documentos normativos, [84, 85]. 

 

4.4.2 Ensaios dos Blocos Cerâmicos 
 

Método de ensaio estabelecido por parte da ABNT NBR 15270 para execução dos ensaios 

dos blocos cerâmicos vedação, [15]. 

Para as características geométricas o método de ensaio determina os valores das 

dimensões efetivas das faces, espessura dos septos e paredes externas do bloco, desvio em 

relação ao esquadro, plano das faces, área bruta. O método requer a aparelhagem necessária 

para a execução do ensaio é o paquímetro com sensibilidade mínima 0,05 mm, régua metálica 

com sensibilidade mínima de 0,5 mm, esquadro metálico de 90o ± 0,5o. Os corpos de prova 

devem ser recebidos, identificados, limpos, ter as rebarbas retiradas e colocados em ambiente 

protegido que preserve suas características originais, [15]. 

Na execução do ensaio para fazer as medidas das faces, os blocos devem ser colocados 

sobre uma superfície plana e indeformável. Os valores da largura (L), altura (H) e 

comprimento (C) devem ser obtidos fazendo-se as medições nos pontos indicados da figura 

22. O relatório do ensaio deve conter no mínimo as seguintes informações: identificação do 

solicitante, identificação da amostra e todos os corpos de prova, data de recebimento da 

amostra, data do ensaio, valores individuais das dimensões das faces de cada um dos corpos 

de prova, em milímetro, valor da média de cada uma das dimensões consideradas, calculado 

como média aritmética dos valores individuais, valores de referência das tolerâncias 

dimensionais, referência a esta norma e o registro sobre eventos não previsto no decorrer dos 

ensaios. 
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Figura 22. Locais para medições das faces, [15]. 
 

Para as medidas da espessura dos septos e paredes externas do bloco se faz a execução do 

ensaio onde os blocos devem ser colocados sobre uma superfície plana e indeformável. As 

espessuras das paredes externas devem ser medidas no mínimo nos pontos indicados da figura 

23, buscando o ponto onde a parede apresentar a menor espessura. 

 

 

Figura 23. Medição da espessura das paredes externas e septos, [15]. 

 
As medidas do desvio em relação ao esquadro devem ser realizadas com a execução do 

ensaio os blocos devem ser colocados sobre uma superfície plana e indeformável. Deve-se 

medir o desvio em relação ao esquadro entre uma das faces destinadas ao assentamento e a 

maior face destinada ao revestimento do bloco, conforme a figura 24(a), empregando-se o 

esquadro metálico e a régua metálica. 

Para medida do plano das faces deve ser feito com a execução do ensaio os blocos devem 

ser colocados sobre uma superfície plana e indeformável. Deve-se determinar a plano de uma 

das faces destinadas ao revestimento através da flecha formada na diagonal, conforme a figura 

24(b) e 24(c), empregando-se o esquadro metálico e a régua metálica 
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Figura 24. Desvio em relação ao esquadro, [15]. 
 

Para a determinação da área bruta se mede a largura (L) e o comprimento (C) dos blocos a 

serem ensaiados. A área bruta de cada bloco é obtida pela expressão L x C, expressa em 

centímetros quadrados, com a aproximação decimal, [15]. 

Para a determinação das características físicas o método se faz a determinação da massa 

seca e do índice de absorção d’água. A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é 

composta de balança com resolução de até 5 g, e estufa com temperatura com faixa de 

medição 100oC a 105oC. Os corpos de prova devem ser recebidos, identificados, limpos, ter as 

rebarbas retiradas e colocados em ambiente protegido que preserve suas características 

originais, [15]. 

Para medida da massa seca após o preparo dos corpos de provas, devem ser seguidas as 

seguintes atividades: retirar do corpo de prova o pó e outras partículas soltas, submeter os 

corpos de prova à secagem em estufa com faixa de medição 100oC a 105oC, determinar a 

massa individual, em intervalos de 1 h até que duas pesagens consecutivas de cada um delas 

difiram em no máximo 0,25% pesando-os imediatamente após a remoção da estufa e medir a 

massa seca (ms) dos corpos de prova após a estabilização das pesagens, nas condições 

estabelecidas, expressando-as em gramas. 

Para medida da massa úmida (mu), após a determinação da massa seca os corpos de 

provas, devem ser colocados em um recipiente de dimensões apropriadas, preenchido com 

água à temperatura ambiente, em volume suficiente para mantê-los totalmente imersos o 

recipiente deve ser gradativamente aquecido até a água no seu interior entrar em ebulição; os 

corpos de prova devem ser mantidos completamente imersos em água fervente por 2 h. No 

caso de uso de água fervente, transcorrido o tempo de imersão de 2 h de fervura, deve ser 

interrompida a operação e os corpos de prova devem ser resfriados via substituição lenta da 

água quente do recipiente por água à temperatura ambiente. Estando a água do recipiente à 

temperatura ambiente, os corpos-de-prova saturados devem ser removidos e colocados em 
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bancada para permitir o escorrimento do excesso de água; a água remanescente deve ser 

removida com o auxílio de um pano limpo e úmido, observando-se que o tempo decorrido 

entre a remoção do excesso de água na superfície e o término das pesagens não deve ser 

superior a 15 min; a massa úmida (mu), expressa em gramas, é determinada pela pesagem de 

cada corpo de prova saturado. Os resultados das pesagens devem ser expressos em gramas. 

Para a medida do índice de absorção d’água (AA) de cada corpo-de-prova é determinado 

pela expressão (7): 

 

 100(%) ×
−

=
s

su

m
mmAA      (7) 

 

Onde mu e.ms representam a massa úmida e a massa seca de cada corpo-de-prova, 

respectivamente, expressas em gramas [15]. 

A determinação das características mecânicas é feita com o ensaio da resistência à 

compressão dos blocos de vedação. A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é 

composta de uma prensa com a qual se executa o ensaio, devendo satisfazer as seguintes 

condições: ser provida de dispositivo que assegure a distribuição uniforme dos esforços no 

corpo-de-prova; ser equipada com dois pratos de apoio, de aço, um dos quais articulados, que 

atue na face superior do corpo de prova; quando as dimensões dos pratos de apoios não forem 

suficientes para cobrir o corpo-de-prova, uma placa de aço deve ser colocada entre os pratos e 

o corpo-de-prova; as superfícies planas e rígidas dos pratos e placas de apoio não devem 

apresentar desníveis superiores a 8 x 10-2 mm para cada 4 x 102 mm;  as placas monolíticas de 

aço devem ter espessura de no mínimo 50 mm; atender  aos requisitos da ABNT NBR 

NM-ISO 7500-1; ter instrumentos para permitir a leitura das cargas com aproximação de ± 

2% da carga de ruptura; ser capaz de transmitir a carga de modo progressivo e sem choques; 

ter o dispositivo de medida de carga com o mínimo de inércia, de atritos e de jogos, de modo 

que tais fatores não influam sensivelmente nas indicações da prensa, quando o ensaio é 

conduzido nas condições indicadas em C.4.3 – da norma ABNT NBR NM-ISO 7500-1. Os 

corpos de prova devem ser recebidos, identificados, limpos, ter as rebarbas retiradas e 

colocados em ambiente protegido que preserve suas características originais, [15]. 

Todos os corpos de prova devem ser ensaiados de modo que a carga aplicada na direção 

do esforço que o bloco deve suportar durante o seu emprego, sempre perpendicular ao 

comprimento e na face destinada ao assentamento. Os corpos-de-prova devem ser preparados 

da seguinte forma: cobrir com pasta de cimento (ou argamassa) uma placa plana indeformável 

recoberta com uma folha de papel umedecida ou com uma leve camada de óleo mineral; 
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aplicar à face destinada ao assentamento sobre essa pasta (ou argamassa) exercendo sobre o 

bloco uma pressão manual suficiente para fazer refluir a pasta (ou argamassa) interposta, de 

modo a reduzir a espessura no máximo a 3 mm; logo que a pasta (ou argamassa) estiver 

endurecida, retirar com espátulas o excesso de pasta existente; passar, em seguida, à 

regularização da face oposta, após procedimento indicado nas alíneas a) e b[15]; deve-se obter 

assim um corpo-de-prova com duas faces de trabalho devidamente regularizadas e tanto 

quanto possível paralelas, como mostrado na  figura 25. Após o endurecimento das 

camadas de capeamento, imergir os corpos-de-prova em água no mínimo durante 6 h, os 

casos em que as faces de assentamento são regularizadas por uma retifica, não se aplicam as 

alíneas: (a), b), (c) e (d) [15]. 

 

 

Figura 25. Compressão axial de bloco de vedação, [15]. 
 

A execução do ensaio deve ser a seguinte: os blocos devem ser ensaiados na condição 

saturada; todos os corpos-de-prova devem ser ensaiados de modo que a carga seja aplicada na 

direção do esforço que o bloco deve suportar durante o seu emprego, sempre perpendicular ao 

comprimento e na face destinada ao assentamento; o corpo de prova deve ser colocado na 

prensa de modo que o seu centro de gravidade esteja no eixo de carga dos pratos da prensa; 

proceder ao ensaio de compressão, regulando os comandos da prensa, de forma que a tensão 

aplicada, calculada em relação à área bruta se eleve progressivamente à razão de (0,05 ± 0,01) 

MPa/s. 

 
4.5 A Fiscalização 
 

O INMETRO exerce o controle e fiscalização das unidades de medida, dos métodos de 

medição, dos instrumentos de medir e das medidas materializadas. O domínio da Metrologia 

Legal inclui os instrumentos empregados nas áreas de saúde e segurança do consumidor. Cabe 

ao INMETRO a elaboração de regulamentos técnicos, metrológicos, a aprovação de modelos 

de instrumentos de medir e a fiscalização da sua aplicação. O INMETRO tem como 
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competência coordenar as Redes Brasileiras de Calibração e de Ensaios. O credenciamento é 

concedido após uma avaliação baseada em critérios internacionais. O INMETRO aproveita o 

potencial público e privado nacional que exerce atividades relacionadas à metrologia, para 

formar a Rede Brasileira de Calibração. Os Laboratórios interessados e capacitados podem ser 

credenciados pelo INMETRO como executor de atividades de sua competência desde que 

satisfaçam às condições exigidas pela Rede Brasileira de Calibração ou da Rede Brasileira 

Laboratório de Ensaios. 

Desta maneira são colocados a disposição da comunidade industrial brasileira os 

laboratórios públicos e privados credenciados pelo INMETRO, dinamizando o 

desenvolvimento do setor industrial, mediante uma resposta mais rápida à prestação de 

serviços de Calibração e de Ensaio, [28]. 

O INMETRO desempenha também importante papel na defesa do consumidor, 

elaborando a Regulamentação Técnica, na área de mercadorias embaladas (pré - medidos), 

que define as indicações que devem constar dos produtos a serem comercializados, como 

quantidades e tolerâncias. 

O INMETRO coordena a Rede Nacional de Metrologia Legal, composta pelos Institutos 

de Pesos e Medidas – IPEM’s, órgãos estaduais conveniados, que têm como atribuições a 

verificação e a fiscalização de instrumentos de medir: como bombas de gasolina, taxímetros e 

balanças e os produtos pré-medidos. A Rede de Metrologia Legal auxilia ainda na fiscalização 

dos produtos que, para serem comercializados, necessitam da certificação de conformidade 

como os blocos da cerâmica vermelha. 
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Capítulo 5 

 

5. A IMPORTÂNCIA METROLÓGICA DOS ENSAIOS 
 

Os ensaios para os blocos cerâmicos de vedação estabelecidos nas normas ABNT NBR 

15270 são: (i) determinação das características geométricas: faces, esquadro planeza e área 

bruta; (ii) determinação das características físicas: massa seca, massa úmida e índice de 

absorção de água; (iii) determinação das características mecânicas: resistência à compressão. 

A importância dos ensaios se ressaltada pelas ocorrências descritas no tópico a seguir que 

podem acontecer em produtos não conformes e ou de resultados de medições que não tenham 

a confiabilidade metrológica. 

 
5.1 Características Físicas.  
 

No ensaio para determinação do índice de absorção de água as amostras são consideradas 

não conformes quando apresentaram percentual de absorção de água superior a 25% (vinte e 

cinco por cento), indicando que a parede construída com esses tijolos pode sofrer aumento de 

carga quando exposta à chuva, podendo acarretar problemas estruturais à construção. Esse 

problema fica mais evidente quando se observa casas populares que, devido à condição 

econômica precária de seus moradores, permanecem "cruas", ou seja, sem qualquer 

revestimento que proteja suas paredes. Além disso, paredes de tijolos com alta absorção de 

água revelam problemas na aderência da argamassa de reboco, pois a água existente na 

composição da argamassa é absorvida, resultando em uma massa seca sem poder de fixação, 

[8]. 

A Expansão por Umidade (EPU) é fenômeno que se deve à adsorção de água superficial e 

cujo efeito é o aumento das dimensões dos materiais cerâmicos e até o seu colapso decorrente 

de tensões internas.  

A pesquisadora SEGADÃES [86] informa que os estudos sobre EPU se intensificaram 

após a Segunda Guerra Mundial quando uma série de colapso nas alvenarias e estruturas de 

edificações na Inglaterra e na Austrália foi atribuída àquele fato. Bem mais recentemente, no 

entanto, estudos realizados na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) voltados ao 

levantamento das prováveis causas de desabamentos de obras erguidas na Região 

Metropolitana do Recife segundo a concepção de Alvenaria Estrutural confirmaram, 

explicitamente, que blocos cerâmicos fabricados na referida região estão de fato, sujeitos à 

EPU e de forma a suscitar inquietações, dado o caráter lento e insidioso de que se reveste tal 

fenômeno. 
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O conceito fundamental da EPU foi apontado por MERRIT e PETERS [87] como a causa 

do gretamento em vidrados de cerâmicas, tendo SCHURECHT [88] demonstrado, através do 

ensaio, acelerado com emprego da autoclave, que em muitos casos o fendilhamento, 

verificado ao longo do tempo era devido a expansões por ele atribuídas à hidratação de 

silicatos anidros, o que se considera como uma das causas do que veio a ser designado por 

EPU. O pesquisador PALMER [89], por sua vez, constatou que os blocos cerâmicos sofrem 

expansões que variam em função das condições ambientais, em uma alternância dentro do 

ciclo de molhagem (quando se verifica a expansão) e secagem (quando se verifica a 

contração), não ocorrendo, contudo, a recuperação plena das suas dimensões iniciais. 

 
5.2 Área Molhada 
 

HOSKING [90] verificou que a acessibilidade da água e o número de zonas 

potencialmente hidratáveis são determinados, em grande parte, pelos poros e pela área 

específica dos corpos e, a propósito, SMITH [91] já preconizava a variação da porosidade que 

aumenta com o passar do tempo, pois as forças de expansão provocadas pela água adsorvida, 

promovem o surgimento de uma geração de micro poros que, aumentados com o tempo, 

contribuem para o surgimento de um processo corrosivo da água sobre a fase vítrea que, por 

sua vez, contribui para o aumento do volume total de poros, formando-se, dessa maneira um 

intrincado ciclo vicioso. 

MIRANDA [92] afirma que todos os produtos cerâmicos porosos apresentam o fenômeno 

da EPU, cuja intensidade é dependente dos constituintes e da área específica da peça cerâmica 

pesquisada. A expansão produzida pelas diferentes ações da umidade sobre os corpos começa, 

segundo o referido pesquisador, quando estes ainda estão no interior do forno, na medida em 

que absorvem umidade através das suas áreas específicas, processo este que não cessa quando 

o produto cerâmico é removido para o meio externo, pois a expansão continua durante e após 

o armazenamento, embora em uma proporção gradualmente reduzida, durante longo período 

de tempo. 

Dentro do intervalo habitual de queima das indústrias cerâmicas de revestimento e tijolos, 

verifica-se que a EPU é proporcional à área específica da massa utilizada e, ao contrário do 

que se pode concluir a partir da análise de HOSKING [90], a influência da porosidade sobre a 

EPU decorre da maneira como ela interfere na quantidade de vazios internos conectados com 

o exterior, ou dito de outra maneira, na permeabilidade por ela gerada. 

Ratificando tal hipótese, MENEZES e colaboradores [93] acreditam que a grande 

influência exercida pela área específica sobre a EPU decorre do efeito das reações da 
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hidratação necessária à ocorrência do referido fenômeno expansivo, reações essas que 

dependem da quantidade de compostos reativos acessíveis à interferência química da água. 

Ressalte-se que a relação entre a porosidade e a área específica dos corpos cerâmicos sob 

a ação prolongada da água não permanece constante com o decorrer do tempo (dezenas de 

anos), o que dificulta mais ainda a correlação combinada de ambas com a EPU. 

 
5.3 As Características Geométricas 
 

Os blocos não conforme são menores e deformados trazendo como conseqüência que se 

use uma quantidade maior de peças, mão de obra e massa para fazer uma mesma parede. O 

folder do Programa Setorial da Qualidade Cerâmica Vermelha – Bloco Cerâmico, [94] faz as 

seguintes comparações entre um bloco cerâmico que atende a norma e o bloco cerâmico que 

não atende a norma para construir um metro quadrado de parede e informa os seguintes 

resultados. 

• Os blocos cerâmicos com dimensões de comprimento e altura que atende a norma se 

farão com 25 blocos e serão necessários 28 blocos quando se usam os que não atende 

a norma. 

• As deformações da geometria nos blocos que não atende a norma trazem a 

conseqüência de necessitar de um acréscimo de 12% mais argamassa. 

• Também nos blocos que não atende a norma é constatados mais mão de obra com um 

acréscimo de 12% de homem/hora de pedreiro. 

 
5.4 Características Mecânicas 
 

Esse ensaio verifica a capacidade de carga que os blocos cerâmicos suportam quando 

submetidos a forças exercidas perpendicularmente sobre suas faces opostas e determina se as 

amostras oferecem resistência mecânica adequada, simulando a pressão exercida pelo peso da 

construção sobre os tijolos. O não atendimento aos parâmetros normativos mínimos indica 

que a parede poderá apresentar problemas estruturais como rachaduras e, conseqüentemente, 

oferecerá riscos de desabamento à construção. 

No caso de blocos cerâmicos com largura (L) inferior a 90 mm, a resistência mínima à 

compressão exigida é de 2,5 MPa. Independentemente da classificação, todas as amostras de 

blocos cerâmicos têm de atender ao requisito de Parâmetro Mínimo: Resistência à 

Compressão > 1,0 MPa, [8]. 
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Capítulo 6 

6. Aspectos da Confiabilidade Metrologia na Indústria Cerâmica Vermelha na Região 
Metropolitana de Recife e parte da Zona da Mata em Pernambuco 

 

O conteúdo apresentado visa situar o tema da dissertação no contexto atual da 

industrialização de um produto regulamentado apresentando as exigências metrológicas 

básicas para a conformidade e boa funcionalidade do Bloco de Cerâmica Vermelha, bem 

como citando a fundamentação teórica de metrologia de aplicação generalista na fabricação 

de produtos. O trabalho apresenta o estudo a respeito da natureza do produto fabricado 

levantando os fatores que podem alterar suas características físicas, químicas e sua 

conformidade com a legislação metrológica.  

As atividades de recursos humanos na fabricação necessitam de conhecimento da 

engenharia de fabricação e inclui a metrologia e o processo do produto. Por esta razão é 

preciso conhecer o processo das etapas da fabricação dos produtos e proceder a um 

levantamento de dados que propiciem informações para aprimoramento da confiabilidade 

metrológicas do produto.  A pesquisa é restrita em investigar as condições atuais referentes as 

variáveis de confiabilidade metrológica estabelecidas para a produção do bloco de cerâmica 

vermelha. Estas variáveis da confiabiliadade metrológica escolhidas são: as características 

geométricas, físicas e mecânicas do produto que estão estabelecidas, nas normas da ABNT 

NBR 15270-1 de 31/08/2005, [15] e NBR ISO/IEC 17025 de janeiro de 2001, [17] e no 

Regulamento Técnicos INMETRO No 127 de 29 de junho de 2005, [12]. 

Devido o caráter do trabalho ser uma pesquisa exploratória por se tratar de área com 

pouco conhecimento sistematizado, a ferramenta para sua execução foi um questionário 

elaborado considerando vários aspectos o qual foi posteriormente aplicado as várias empresas 

da região analisada. Devido à sua natureza de sondagem não foram exigidas hipóteses e o 

estudo exploratório diz respeito à sondagem da realidade das indústrias de cerâmica das 

regiões Metropolitana e zona da mata do estado de Pernambuco. Vale ressaltar que este 

trabalho foi complementado e confrontado com informações obtidas a partir de material 

publicado em livros, teses, dissertações, monografias, artigos científicos, revistas, jornais e 

redes eletrônicas acessíveis ao público de um modo geral com o caráter teórico limitando-se a 

leitura e fichamento de textos, gráficos, figuras e tabelas. 

 
6.1 Fases do Trabalho 
 

Diante dos objetivos fixados neste trabalho determinou-se para o desenvolvimento 

dividido nas seguintes em etapas: metrologia atual, processos de fabricação do tijolo, aspectos 
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da conformidade, importância da metrologia nos ensaios, levantamento das empresas 

fabricantes de bloco cerâmico, realização de visitas a algumas fábricas de bloco de cerâmica 

vermelha, elaboração e aplicação do questionário, avaliação dos resultados e preparação final 

da dissertação.  

A primeira etapa foi a do conhecimento da confiabilidade metrológica na fabricação já 

apresentado na forma de capítulos. A segunda etapa tem como base o trabalho de campo. 

Nesta fase foi realizada o diagnóstico metrológico de blocos cerâmica vermelha por meio da 

(1) elaboração e aplicação do questionário remetido as empresas do ramo por meio de 

correspondência (2) e também a realização de visitas a algumas fábricas de bloco de cerâmica 

vermelha e nesta ocasião foram entrevistados gestores e funcionários gerando informações 

complementares do questionário. 

 Por fim está relatado na dissertação o capítulo (7) Resultados e Conclusões onde se faz à 

análise de dados em conformidade com a dinâmica própria da pesquisa exploratória que 

ocorreu, simultaneamente à etapa descritiva, e seguem as Conclusões e Sugestões sobre a 

pesquisa e algumas recomendações para trabalhos a serem realizados no futuro. 

As fases do trabalho de campo encontram-se melhor detalhadas a seguir. O ponto de início 

é o universo da pesquisa onde foi feito um levantamento preliminar à cerca das empresas 

atuantes na região da área metropolitana de Recife e demais municípios do estado de 

Pernambuco. Para tanto, utilizou-se como fontes de informações sindicatos e órgãos de apoio 

ao desenvolvimento industrial do estado. A seleção tomou como base para uma amostra a 

relação das empresas associadas ao Sindicato das Indústrias Cerâmicas de Pernambuco 

SINDICERPE que forneceram o cadastro com endereço e telefones. Estas empresas foram 

contactadas para o envio do questionário ou visitas pessoais. O questionário foi enviado para 

as empresas juntamente com um ofício (anexo 1) explicando os objetivos do trabalho e com 

um envelope selado para resposta. 

 

6.1.1 Definição das Variáveis Metrológicas Selecionadas para  esta Pesquisa 
 

Na elaboração do questionário aplicado na coleta dos dados foi realizado um roteiro 

previamente estruturado da solicitação de dados referentes aos aspectos da confiabilidade 

metrológica na indústria (ver anexo 2) contemplando as seguintes variáveis:  

(a) Identificação das atividades metrológicas de ensaios e inspeção na matéria-prima, no 

processo e no produto. 
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 (b) A composição do sistema e instrumentos de medição a calibração, procedimento de 

cálculo de incerteza de medição, forma de aquisição do instrumental, registro e documentação 

das medições dos mensurando e dos padrões utilizados nos laboratórios. 

 (c) Os procedimentos exercidos no controle da matéria-prima e do processo produtivo e 

os regulamentos e normas técnicas utilizados em cada fase da fabricação.  

(d) Nas atividades de controle do produto qual o procedimento adotado para a coleta da 

amostra, os procedimentos das medições dos parâmetros dimensionais, geométricos mecânico 

e químico, a disponibilidade da instrumentação necessária para os ensaios, a capacitação do 

pessoal técnico que trabalha na avaliação dos produtos, as dificuldades vivenciadas e 

necessidade de treinamento em atividades de medição. 

Para o trabalho de visita em campo foi empregada a técnica de observação na modalidade 

de observação não participante pela qual o pesquisador se fez presente nas empresas 

registrando os dados à medida que foram ocorrendo, ou seja, observando de forma passiva as 

atividades da fabricação. Essa técnica de observação foi escolhida por tornar mais fácil a 

identificação das inspeções de recebimento, do processo e do produto acabado, na produção 

do bloco de vedação comum, como também de conhecer os procedimentos das medições das 

características dos blocos e os recursos utilizados. 

 

6.1.2 Questionário Aplicado à Pesquisa e as Visitas. 
 

A maneira de favorecer a comparação de cada variável escolhida por estarem 

especificadas em normas, regulamentos técnico e referências técnica de fabricação com o que 

foi apresentado nas fábricas foram feitos os seguintes questionamentos: 

Formas de realizar ensaios e inspeções.  

Tipos de laboratórios. 

Matéria prima sua extração e estocagem. 

Rastreamento junto aos padrões metrológicos vigentes. 

Motivos que conduzem a prática de não dispor de instrumentos acreditados. 

Uso de procedimento no cálculo da incerteza do resultado da medição. 

Critérios na aquisição dos instrumentos. 

Procedimentos de documentação da medição. 

Ensaios da Argila, Dosagem e mistura. 

Equipamentos da fase de conformação. 

Pontos de controle da fase da secagem. 

Secagem controle de temperatura. 
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Tipos de enforma utilizada no forno. 

Pontos de controle da fase da queima. 

Controle de temperatura da queima. 

Problemas enfrentados na queima. 

Pontos de controle da fase de controle qualidade do produto final. 

Tolerância e qualidade do produto. 

Instrumentos de medição dos ensaios. 

As dificuldades para garantir a confiabiliade. 

Pontos de controle do meio ambiente. 

As dificuldades nos recursos humanos. 

Assuntos para treinamento. 

De posse dos dados obtidos na etapa anterior procedeu-se à avaliação de cada questão, que 

relaciona cada variável dentro do sistema metrológico. Os resultados encontrados sempre que 

possível foram informados na forma de gráficos e tabelas onde estão destacados por local de 

medição e variável pesquisada. 

Para finalizar estão as conclusões e algumas recomendações para trabalhos futuro a serem 

realizados. Estas considerações são apresentadas com a proposta na forma de quadros que 

mostram na primeira coluna a deficiência da atividade no processo produtivo e a segunda 

coluna o pode ser adquirido realizando as atividades de controle metrológico e qualidade 

industrial 
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Capítulo 7 

7. RESULTADOS E CONCLUSÕES. 
 

O trabalho de Pesquisa de Campo tomou como base, inicialmente, a relação das empresas 

associadas ao SINDICERPE. Teve uma triagem inicial, sendo excluídas as indústrias que não 

produzem tijolo de cerâmica vermelha.  Após a exclusão, foi construída a base amostral da 

pesquisa onde todas as empresas do estado de Pernambuco foram contactadas (78 fábricas) 

sendo 39 questionários enviados por correio, 22 questionários enviados por FAX, 14 

questionários enviado por e-mail e 3 questionários em entrevista. Do total dos questionários 

enviados para as empresas obtivemos 6 respostas de empresas localizadas das regiões 

metropolitana e zona da mata.  

 
7.1 Avaliação 

 
Não se pode afirmar que os procedimentos verificados nesta pesquisa sejam plenamente 

representativos da população de empresas. Sabe-se que existem empresas que estão engajadas 

em programas de melhorias de qualidade e produtividade fazendo convenio, por exemplo, 

com o SENAI. 

Observou-se também durante as visitas que existem melhorias relativamente simples e de 

grande valia como a mecanização da extração e a mistura massa em pátio da empresa. 

No caso das amostras analisadas neste trabalho os resultados apresentados estão 

analisados, individualmente, por variável pesquisada, bem como através dos cruzamentos de 

determinados questionamentos, possibilitando assim, o detalhamento das informações 

coletadas ao longo de toda a Pesquisa. 

A primeira variável pesquisada são as Atividades Metrológicas para realizar inspeção e 

ensaios. O resultado na figura 26 mostra as formas de realizar ensaios e inspeções onde o eixo 

y é a escala de respostas afirmativa recebidas e o eixo x estão os locais onde se realizam ou 

não os ensaios e inspeções. Na figura está evidenciado que os ensaios são predominantes na 

recepção da matéria prima e poucos ensaios são realizados da fabricação e inspeção do 

produto final. Ainda três respostas confirmaram não fazer nenhum tipo de inspeção ou ensaio. 
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Figura 26. Formas de realizar ensaios e inspeções. 
 

Quanto a execução dos ensaios se, feitos no laboratório próprio ou se, é um serviço 

terceirizado a pesquisa registra que predomina o uso do laboratório externo, como ilustrado na 

figura 27 onde a coluna em  azul corresponde a situação de laboratório próprio e a cor roxa 

uso de laboratório externo. No eixo y quantidades de respostas afirmativas a amostra tem duas 

respostas de inspeção própria na fabricação, entretanto na ocasião das visitas as fábricas 

ocorreram as constatações que durante a fabricação não existe instrumentação de controle e se 

realiza apenas inspeção visual das partes em processo. 
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Figura 27. Tipos de laboratórios 
 

A extração e estocagem da matéria prima apresentado na tabela 3, onde na coluna Total 

(%) registra o volume de estocagem da matéria prima onde 74,4% afirmaram estocar matéria 

prima e na coluna Mecanizado (%) mostra a extração com 89,7% das empresas utilizam o 

sistema mecanizado. 
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Tabela 2.  Matéria prima sua extração e estocagem. 

Extração Estocagem 
Mecanizado(%) Manual (%) tempo Total (%) 

69,2 5,2 Faz estoque 74,4 
7,7 5,1 Não estoca 12,8 

12,8 0,0 As vezes estoca 12,8 
89,7 10,3 Total 100,0 

 

A segunda variável sistema e instrumentos de medição tem a função de checar as 

respostas ao serem confrontadas com as variáveis de controle da fabricação. Isto porque existe 

a dependência de cada ensaio requerer instrumental específico. 

Os instrumentos para inspeção e medição incluídos os padrões têm confiabilidade quando 

foram calibrados em laboratórios acreditados e é indispensável fazer seus rastreamentos.  A 

figura 28 mostra os sistemas e instrumentos de medição onde o eixo y é a escala de respostas 

afirmativas recebidas e o eixo x corresponde aos laboratórios que  são ou, não são 

credenciados na rede brasileira de calibração (RBC). Os resultados da amostra feita 

demonstram que este procedimento não é realizado. 

 

 

Figura 28. Rastreamento junto aos padrões metrologicos vigentes. 
 

Na Figura 29 estão os motivos que conduzem à prática de não dispor de instrumentos 

acreditados. O eixo y é a escala da soma dos pontos onde é considerado o maior valor para o 

motivo mais relevante e o eixo x os tipos de motivos considerados para não fazer calibração 

dos instrumentos de medição onde o custo da calibração e a demora de entrega foram 

considerados o fato de maior gravidade. 
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calibração dos instrumentos
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Figura 29. Motivos que conduzem a prática de não dispor de instrumentos acreditados. 

 

Independente de o instrumento ser ou não calibrado as medidas quando feitas no ambiente 

fabril precisam de metodologia e procedimento de como fazem os cálculos de suas medições. 

A figura 30 ilustra o cálculo da incerteza de medições onde o eixo y é a escala de respostas 

afirmativas e o eixo x as questões se são feitos ou não os cálculos da incerteza dos resultados 

da medição. Na amostra apenas três fabricas responderam dizendo não realizar o 

procedimento por falta de pessoal qualificado. 

 

 

Figura 30. Uso de procedimento no cálculo da incerteza do resultado da medição. 
 

Em todas as respostas ao questionário as perguntas referentes aos critérios na aquisição de 

instrumentos não foi informada (ilustração na figura 31). O mesmo ocorreu com a pergunta 

sobre procedimento de documentação de sistema de medição como mostra a figura 32. 
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Figura 31. Critérios na aquisição dos instrumentos. 

 

Figura 32. Procedimentos de documentação da medição 
 

Apenas duas fábricas informaram fazer controle da MP matéria prima ainda assim para 

um período semanal como mostra a figura 33 no eixo x de respostas afirmativa para as 

questões do eixo x referente aos ensaios da argila, dosagem e mistura. 

 

 

Figura 33. Ensaios da argila, dosagem e mistura. 
 

As respostas da pesquisa revelam que as fábricas têm os equipamentos necessários para 

preparação da massa com equipamentos para mistura e adição de água, a conformação feita na 

prensa ou maromba que possui sistema de vácuo e os cortadores estão automatizados. Na 

figura 34 o eixo y é a escala de respostas afirmativas e o eixo x são os equipamentos da fase 
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de conformação. Os equipamentos bons adquiridos em função de produtividade elevada mas 

estão sendo utilizados sem instrumentação para o sistemas de medição. 
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Figura 34. Equipamentos da fase de conformação. 
 

As variáveis de controle da secagem estão relacionadas na Figura 35 o eixo x é a escala de 

locais de pontos de controle e o eixo y a escala das respostas afirmativas. Nas visitas às 

fábricas ficou constatado que o controle é feito apenas ao nível de operários por inspeção 

visual e o registro de documentação de forma precária. 

 

 

Figura 35. Pontos de controle da fase da secagem. 
 

No processo produtivo da secagem a Tabela 4 apresenta o seguinte resultado: 79,5% 

utilizam o processo de secagem natural e 74,4% não tem controle de temperatura. As que 

utilizam termômetro (20,5%) desprezam a informação do instrumento. O controle do processo 

exercido é apenas visual pela experiência do operador.  
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Tabela 3.  Secagem  Controle de Temperatura. 

Secagem Utilizada Controle de 
Temperatura 

Tipo % Posição % 
Natural 79,5 Não Existe 74,4 
Artificial 2,6 Termômetro 20,5 
Ambas 17,9 Não respondeu 5,1 

 

No processo produtivo após a secagem natural os produtos são depositados no forno para 

a queima. A figura 36 é o registro gráfico onde a maioria 89,9% usa o sistema de enforma 

manual.  

 
Figura 36. Tipos de enforma utilizada no forno. 

 

As variáveis de controle da queima estão relacionadas na Figura 37 mostra no eixo x os 

Pontos de controle da fase da queima e no eixo y a escala das respostas afirmativas. Aqui 

também é registrado que nas visitas as fábricas foi constatado que o controle é feito apenas ao 

nível de operários por inspeção visual e o registro de documentação, quando existe, é de 

forma precária. 

 

 

Figura 37.  Pontos de controle da fase da queima. 
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Processo Produtivo da Queima o controle de temperatura do forno é apresentado na figura 

38 onde apenas 28% utilizam instrumentos para o controle de temperatura. Ainda na 

entrevista foi informado que não se faz controle estatístico das perdas na ocasião da queima 

onde 36% afirmaram realizar controle através da contagem manual ou simplesmente visual. 

 

CONTROLE DE TEMPERATURA DA QUEIMA

Não existe
72%

Termômetro
28%

 
Figura 38. Controle de temperatura da queima. 

 
As não conformidades no forno estão descritas na Tabela 5. Dos problemas enfrentados na 

queima o maior índice é a trinca e apenas 6,4% informaram não ter este tipo problema. 

 

Tabela 4. Problemas enfrentados na queima. 

Tipo % 
Não há problema de queima 6,4 
Coração negro 3,3 
Requeima 6,4 
Quebra 22,6
Mancha 22,6
Trinca 38,7

 

As variáveis de controle da secagem estão relacionadas na figura 39 (Pontos de controle 

da fase de controle qualidade do produto final). Na entrevista foi informado que as atividades 

de controle do produto nas grandezas exigidas por norma e regulamentos técnicos: 

dimensionais / geométricos, ruptura (resistência à compressão), absorção de água (massa seca 

e massa úmida) quando necessária ou quando exigido pelo cliente é feita em laboratórios 

terceirizados. Apenas a inspeção visual do processo e produto (identificação aparência) é feita 

pela experiência do operador. 
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Figura 39. Pontos de controle da fase de controle qualidade do produto final 
 

 A figura 40 mostra a tolerância e qualidade do produto, evidenciando a falta de 

conhecimento ou uso de metodologia de ensaio dos valores padrões ou ter padrão próprio em 

todas as seis resposta  afirmativas as medidas são executadas apenas pelos operários.  

 

 
Figura 40. Tolerância e qualidade do produto. 

 
 Na variável ilustrada na figura 41, o eixo x são os instrumentos de medição e o eixo y 

as escalas de respostas afirmativas. Fica confirmado pela coluna que a terceirização de serviço 

é a forma adotada quando necessita de um ensaio. 

 

 
Figura 41. Instrumentos de medição dos ensaios 
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A figura 42 mostra no eixo x as dificuldades para garantir a confiabilidade e no eixo y 

é a escala de respostas afirmativas. Fica evidente que as fábricas da amostra precisam de 

reengenharia para poder fabricar produtos com confiabilidade. Isto é um procedimento para 

ser feito individualmente em cada empreendimento. 
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Figura 42. As dificuldades para garantir a confiabilidade. 

 
Quanto à preservação do meio ambiente e conforme ilustrado na figura 43, no eixo y 

corresponde a escala de respostas afirmativas e eixo x os pontos de controle. Verifica-se 

apenas que duas fabricas informam  fazer o controle da emissão de poluentes isto é a pesquisa 

registra praticamente não ter informações de controle desta atividade. 

 

 

Figura 43.  Pontos de controle do meio ambiente. 
 
 
 

Na figura 44 o eixo x mostra às dificuldades nos recursos humanos e no eixo y a 

escala da soma dos pontos onde é considerado o maior valor para o motivo mais relevante de 
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dificuldades consideradas. Esta resposta deve ser considerada como visão geral de toda 

empresa e não como especifica a atividade de metrologia, controle de qualidade ou similar 

isto porque nas empresas estas atividades são inexistentes. 

 

 
Figura 44. As dificuldades nos recursos humanos. 

 
A figura 45 assinala no eixo y o valor pontuado dos assuntos registrados no eixo x são os 

cursos que os entrevistados desejam receber treinamento para controle da produção e produto. 

O requerimento em receber treinamento de ensaios químicos e físicos deixa pressupor que não 

existir controle na fabricação das transformações que existem da massa até fase final do 

tratamento térmico do Bloco. 

 

 

Figura 45.  Assuntos para treinamento. 
 
7.2 Conclusões.  

 

A estrutura das indústrias de cerâmica vermelha é na maior parte de pequenas empresas 

que possuem características de estrutura familiar, com mão-de-obra não qualificada, e 

principalmente preocupada com uma grande variação dos índices de produção devido a 

problemas com controle ambiental, consumo de energia, clima, equipamentos, demanda, 
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ocorrência e custos de transporte, e tendo por mais agravante a não utilização de normas 

técnicas e a ausência de assessoria técnica. 

Trabalhos publicados pelo FIEP, Perfil da Indústria de Cerâmica vermelha no Estado de 

Pernambuco. Recife, julho 1999 e ITEP SUDENE, Conservação de Energia no setor 

industrial; Cerâmica Estrutural em Recife, 1988 [13, 74] voltados para consumo energético e 

perfil da indústria cerâmica ratificam as observações gerais de que a realidade da estrutura 

organizacional da empresa não mudou pois em sua maioria são familiares e a mão de obra não 

tem qualificação profissional com formação técnica específica. Os conhecimentos passam de 

geração para geração, e nem sempre as mesmas possuem embasamento técnico, não 

permitindo nenhum aprimoramento tecnológico. As nossas visitas as fabricas da nossa 

pesquisa também indicam que ainda hoje perdura estas condições 

Há muitos obstáculos, principalmente de natureza cultural a serem ultrapassados. Um 

desses obstáculos refere-se à primazia, dada pelas empresas investigadas, a quantidade e não a 

qualidade. Na verdade, prevalece à busca pela máxima produtividade revelada na exploração 

da produção em massa do bloco de vedação comum, não diferenciado e em grandes lotes. 

Desde o início da pesquisa se percebe as dificuldades das entidades às quais as empresas 

do setor cerâmico estão filiadas, uma vez que muitos cadastros estão desatualizados, registro 

de empresas informando ter apenas (1) um funcionário, outra empresa informa esta localizada 

em bairro residencial do Recife. 

As normas citadas para inspeção na fabricação são muito recentes 31/08/2005 e embora 

seja do conhecimento dos fabricantes as normas e regulamentações não estão sendo atendidas 

em sua plenitude. 

Não se encontrou durante o levantamento bibliográfico nenhuma norma anterior voltada 

para o controle metrológico desse produto a ser realizada pelas empresas. Melhor 

esclarecendo a norma encontrada trata especificamente de inspeção a ser realizada por ocasião 

do recebimento desse bloco pelo cliente leia no local da obra em construção. 

Um dos principais problemas relatado é a falta de tecnologia adequada, em sua maioria, os 

equipamentos são antigos e já bem desgastados e não há expectativa de substituição dos 

mesmos, comprometendo a qualidade dos produtos e atrapalhando o processo de concorrência 

com empresas maiores. 

Outro fator é a falta de mão-de-obra especializada, uma vez que, tanto os proprietários 

quanto os funcionários realizam diversas funções dentro da empresa não permitindo a 

especialização em nenhuma etapa do processo.  

A falta de mão-de-obra especializada implica na falta de cuidados com procedimentos 

como o sazonamento, caracterização da matéria-prima, controle da unidade de extrusão e 
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pressão, temperatura e umidade residual das peças ao sair do secador e queima resultando em 

produtos com qualidade inferior. 

Ainda fica ressaltado que quase não existe a preocupação com a conformidade, claramente 

observada na forma bastante elementar de realizar a inspeção da qualidade e confiabilidade 

metrológica. 

Essas singularidades estão entre as dificuldades para a implantação do sistema de 

qualidade para as cerâmicas nacionais. Em conseqüência disso incidem a inexistência de 

planejamento estratégico, as variações dos parâmetros de produtos e atraso tecnológico, a má 

qualidade das argilas, a ausência de laboratórios para ensaios de materiais, e, principalmente, 

o desconhecimento e atuação incorreta das técnicas de conformação, tanto para a secagem 

como queima dos produtos cerâmicos. 

E diante de tais conclusões, pode-se dizer que, as atividades de metrologia, normalização 

e da qualidade industrial em sua maioria não são desenvolvidas pelas empresas investigadas. 

Isto é seus produtos são fornecidos sem que eles saibam se há (ou não) conformidade. Isso 

demonstra que, os dirigentes ainda não agiram para as mudanças ocorridas no comportamento 

do consumidor cujas expectativas envolvem a garantia da qualidade do bloco de vedação 

comum. Esse aspecto destaca-se como o mais relevante nesta análise da inspeção da 

qualidade visto a criação do Programa Nacional de Tecnologia e Habitação – PRONATH [17] 

pelo governo federal, que visa a melhoria da qualidade e da produtividade dos materiais 

empregados na construção de habitação populares, as quais consomem em maior quantidade 

este produto. 

 
7.3 Recomendações Técnicas e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Equipamentos modernos e mão de obra especializada estão correlacionados porque o 

aprendizado dos operadores dos atuais equipamentos de forma tradicional depende da 

experiência do “mestre” operário. A formação de mão de obra especializada nas escolas 

técnicas e universidades não instruem técnicas artesanais. Ao contrário, nestas instituições são 

ensinados o controle de produção por meio de instrumentos de medição e procedimento de 

laboratório que requer substituir a planta atual do processo. 

Recomendado a seguinte proposta de ações: (i) Adoção de normas técnicas atualizadas, 

(ii) Capacitação gerencial e técnica no proprietário e funcionários, (iii) Reengenharia no setor 

para tornar os processos de fabricação controlados por instrumentação e conseqüentemente 

independente da “experiência do operador”, (iv) Intercâmbio técnico entre empresas, (v) 

Intercâmbio técnico científico entre escolas, universidades e empresas. 
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Para isso, as empresas do segmento de cerâmica vermelha, necessitam desenvolver ações 

que visem atender a essa nova exigência para que, só assim, possam assegurar-se no mercado, 

o qual tem se tornado mais competitivo em virtude dos novos produtos lançados por outras 

indústrias. 

Para futuros trabalhos de melhoria do setor recomendam-se os problemas descritos nos 

quadros abaixo que mostram a deficiência da atividade na primeira coluna e a segunda coluna 

proposta de correção o efeito de correção quando são realizadas as atividades de controle 

metrológico, conformidade e da qualidade que gera todas as informações necessárias ao 

sistema do bloco de vedação comum.  

 

Quadro 1. Aspectos das deficiências e propostas para melhoria nas atividades de 
inspeção. 

Deficiência   Proposta de Melhoria 

Nenhuma atividade de inspeção da 

qualidade é desenvolvida no 

recebimento das matérias-primas pelas 

empresas investigadas. 

Matéria-prima, a argila plástica, não se 

realiza ensaios de laboratório que 

fornecam indicações da sua cor, 

características cerâmicas. 

A partir dessas indicações é possível 

saber se esta argila é apropriada para a 

produção de bloco. Há, portanto, o 

comprometimento da sua qualidade, 

visto que um dos fatores importantes 

para obter-se um bom nível de 

qualidade desse bloco é a utilização de 

uma argila com propriedades que 

justifiquem o seu uso tecnológico 

 

 
 

Deficiência Proposta de Melhoria 

Também desconhecem as variações na 

composição da argila plástica que 

podem ocorrer a medida que vai sendo 

extraída. 

Essas variações afetam a qualidade do 

bloco de vedação comum. Faz-se 

necessário realizar uma inspeção cujo 

resultado permite determinar se a argila 

plástica continua apresentando a 

composição mineralógica de uma argila 

vermelha, com uso previsto na 

produção de blocos cerâmicos. 
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Deficiência Proposta de Melhoria 

É possível afirmar que, apenas são 

desenvolvidas aquelas atividades 

relativas a depuração retirada de 

impurezas grosseiras como galhos, 

metais, etc 

Não se faz a verificação da 

homogeneidade, a verificação da 

presença de "rasgos" na coluna 

uniforme que sai da maromba, 

provocados por grãos que não deslizam 

pela boquilha e a incorporação de ar 

em excesso na pasta a ser moldada. 

 

 

Quadro 2. Aspectos da secagem. 

Deficiência Proposta de Melhoria 

As empresas investigadas não realizam 

ensaio para verificação do teor de 

umidade existente na pasta durante a 

fase de preparação das matérias-

primas; e para determinação da 

umidade crítica. Como também, não 

observam a disposição dos blocos de 

vedação comum na estufa, quando na 

fase de secagem; 

 

Na fase de secagem, devem ser 

verificadas as condições de 

temperatura, velocidade do ar e 

umidade do ar, e também, a circulação 

do ar por entre os blocos, para garantir 

uma gradativa redução do teor de 

umidade do bloco recém--moldado. 

 

Quadro 3. Aspectos da queima. 

Deficiência Proposta de Melhoria 

Não medem a temperatura do forno 

(através de um equipamento chamado 

de termopares ), e não verificam a" 

altura de carga do forno, durante a fase 

de queima. 

 

Na fase de queima, é importante 

observar a uniformidade e a 

transferência de calor no forno, para 

que o bloco, finalmente, adquira as 

propriedades mecânicas de resistência 

e durabilidade. 
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Quadro 4. Aspectos das atividades de inspeção do produto acabado. 

Deficiência Proposta de Melhoria 

Pode-se dizer que, as empresas 

investigadas não realizam qualquer tipo 

de ensaio ou verificação das 

características visuais ou geométricas 

(dimensões e forma) do bloco de 

vedação comum. 

Por esse motivo, as empresas não têm 

conhecimento se este produto está (ou 

não) atendendo às exigências fixadas 

pela ABNT; e também, quais as 

possíveis causas dos defeitos 

sistemáticos apresentados. 

 

Quadro 5. Aspectos da qualidade. 

Deficiência Proposta de Melhoria 

As inspeção da qualidade não são 

realizadas de forma objetiva, para dar 

uma informação precisa da 

característica da qualidade do bloco; do 

processo e do produto. É, na segunda 

etapa do processo de realização 

dessas atividades, na qual a inspeção 

da qualidade ressente-se de clareza e 

precisão, tanto na base em que são 

tomadas as decisões sobre a 

conformidade do bloco, como no 

padrão de qualidade utilizado para 

efetuar a comparação.  

Por conseguinte, não há confiança para 

que, a partir das informações 

resultantes do processo de realização 

da inspeção da qualidade, seja possível 

desenvolver ações para a melhoria da 

qualidade do bloco de vedação comum. 

Além do que, não é feito o registro das 

informações, a qual corresponde a 

última etapa do processo de realização 

da inspeção. 

 

 

A recomendação é no sentido da motivação para ocorrências das mudanças de cultura e 

comportamento para permitir o estabelecimento da conformidade dos produtos a partir da 

aplicação efetiva do código de defesa do consumidor onde fica estabelecida a obrigatoriedade 

de comercializar produtos dentro das normas técnicas vigentes. Ao se respeitar essas leis, 

fabricantes, representantes de vendas e construtoras, terão preocupação com a qualidade dos 

produtos oferecidos aos consumidores. Neste processo compete à construtora, pela busca da 

certificação da qualidade necessitando consumir e aplicar insumos e componentes conformes 

em suas obras. Para que seja possível são estabelecidos dois itens de base indispensáveis: (i) o 
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atendimento aos documentos e registros que deverão gerar em todo processo, exigindo dos 

fabricantes atestados de qualidade de todos os produtos utilizados, (ii) a confiabilidade 

metrológica de todas as medições efetuadas em todas as fases do processo, permitindo assim o 

processo da qualidade contínua na construção civil incluídos os blocos de cerâmica vermelha. 

As sugestões finais para os trabalhos futuros estão apresentadas na seqüência: 

- estender a pesquisa a demais regiões do estado de Pernambuco; 

- realizar um estudo comparativo da qualidade metrológica dos produtos cerâmicos entre 

as fábricas da região; 

- pesquisar novos processos de conformação para fabricação de tijolos;  

- fazer estudo no desenvolvimento de aplicativos computacionais como meio educacional 

envolvendo aspectos metrológicos na fabricação de produtos industriais a base de cerâmica 

vermelha; 

- realizar estudo de aprimoramento do processo de cada olaria visando à obtenção de 

produtos que satisfaça os aspectos da confiabilidade metrológica  
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ANEXO 1 
 

Programa Mestrado na Pós Graduação em Engenharia Mecânica 
UFPE – Centro de Tecnologia e Geociências. 

 
 
 
Do: Mestrando José Roberto da Costa Campos 
Para: Gestores da Indústria De Cerâmica Vermelha Em Pernambuco. 
 

Referência Pesquisa: Aspectos da Confiabilidade Metrológica 
na Indústria de Cerâmica Vermelha em Pernambuco. 

 
Senhor, 
 

Em subsídio às atividades do trabalho de curso de pós-graduação, em nível 
de mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Pernambuco, gostaríamos de saber da 
possibilidade de participação da sua empresa no trabalho de pesquisa, ora em 
desenvolvimento, referente aos Aspectos da Confiabilidade Metrológica na Indústria da 
Cerâmica Vermelha em Pernambuco. O trabalho, de cunho puramente acadêmico, tem como 
objetivo geral produzir informações sobre diversos aspectos da metrologia atual no processo 
de fabricação dos produtos na indústria de cerâmica vermelha. O resultado obtido poderá ser 
utilizado para orientação de atividades voltadas para formação e capacitação de recursos 
humanos coerente com as especificidades e reais demandas do setor, assim com também 
servirá como instrumento para planejamento de ações que favoreçam as empresas produtoras 
nos aspectos de melhoria da qualidade com confiabilidade metrológica agregada. O 
instrumento de coleta de dados será um questionário concebido para rápido preenchimento, o 
qual deverá ser respondido por pessoa capacitada e designada pela direção da empresa. O 
questionário concebido é composto pelos seguintes blocos: Atividades Metrológicas, Controle 
da Matéria Prima e do Processo Produtivo, Controle do Produto. É assegurado total sigilo 
quanto às informações individuais fornecidas pelas indústrias. Somente serão divulgados 
dados na forma agregada, preservando-se a confidencialidade das indústrias participantes que 
receberão cópia do relatório executivo consolidando as principais conclusões e 
recomendações da pesquisa. 
Agradecendo sua participação nesta pesquisa, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente, 
 
*José Roberto da Costa Campos 
Mestrando no Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica UFPE – Centro de 
Tecnologia e Geociências e Professor Adjunto da Graduação do Curso Engenharia Mecânica 
da POLI-UPE.  
 
*Tiago Leite Rolim. Prof. Dr. Eng. 
Orientador e Professor do Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica 
Universidade Federal de Pernambuco 
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ANEXO 2 
 
Aspectos da Confiabilidade Metrológica na Indústria de Cerâmica Vermelha em Pernambuco. 
 
Identificação 
Nome da Indústria: 
_______________________________________________________________ 
Endereço: 
_______________________________________________________________________ 
Fone: +55 (   )________________________________________  CEP: 
_______________________ 
Cidade: ___________________________________ Contato: 
______________________________ 
 
1 Atividades Metrológicas. 
 
Utilizando a codificação [x] para sim?  Especifique as Atividades Metrológicas exercidas na 
Empresa: 
 
1.1 A empresa realiza inspeção e ensaio: (marque mais de uma opção se necessário) 

 Para matéria prima recebida  Ao longo do processo de produção 

 No produto final    Não realiza nenhum tipo de inspeção 

 Não realiza nenhum tipo de ensaio  Outro 
_______________________________________ 
 
1.2 Caso tenha marcado para matéria prima, de que forma realiza? 

 Inspeção e ensaio em laboratório próprio;  Inspeção e ensaio em laboratório externo; 
 
1.3 Caso tenha marcado ao longo do processo de produção, de que forma realiza? 

 Inspeção e ensaio na linha de produção  Inspeção e ensaio em laboratório 
 
1.4 Caso tenha marcado para produto final, de que forma realiza? 

 Inspeção e ensaio em laboratório próprio;  Inspeção e ensaio em laboratório externo; 
 

Especificar outras formas de realização de ensaios para as questões em folha 
suplementar se julgar necessário. 

 
2 Sistemas e Instrumentos de Medição. 
 

 
2.1 Os equipamentos de inspeção, medição e ensaio (inclusive os padrões) da empresa estão 
acreditados (rastreados) junto aos padrões metrológicos vigentes marque um “x” ou enumere? 

 Via laboratório acreditado junto a RBC.  Via laboratório não acreditado junto a RBC.  

 Ambas as situações    Em nenhuma das situações acima. 
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2.1.1 Usando pontuação de 1 a 6 marque o (os) motivo (os) que conduzem a prática de não 
dispor de instrumentos acreditados (calibrados), sendo o valor 1 referência para fato mais 
grave: 

 Custo da calibração elevado 

 Demora excessiva para execução da calibração 

 Inexistência de laboratório da RBC ou RBLE na região 

 Inexistência da oferta do serviço 

 Falta de informação sobre os laboratórios da RBC ou RBLE disponíveis 

 Outros (se possível especificar) 
___________________________________________________________ 
 
2.2 A empresa aplica procedimento de cálculo da incerteza de medição em alguma das suas 
atividades metrológicas no ambiente fabril e ou no laboratório marque “x”?  

  Sim        Não 
 
2.2.1Caso a resposta seja sim, qual metodologia é usada para o cálculo da incerteza de 
medição? 

 “ISO TAG4/WG 3” “ISO GUM”    Metodologia própria 

 Outra 
(especificar)._________________________________________________________________ 
 
2.2.2 Na situação de não existir procedimento para cálculo da incerteza de medição, qual dos 
motivos abaixo está enquadrada a empresa? 

 Falta de pessoal qualificado 
 Não tem interesse em conhecer a incerteza dos resultados das medições realizadas 
 Outros 

(especificar)._________________________________________________________________
_ 
 
2.3 Caso haja programa de calibração para os sistemas e instrumentos de medição utilizados, 
qual a metodologia que a empresa adota para determinar o intervalo de calibração? 

 Ajuste automático ou “escalonado”    Gráfico de controle 

 Histórico       Tempo em uso 

 Ensaio “em serviço” ou de “caixa preta”   Recomendação do fabricante 

 Outro 
(especificar)._________________________________________________________________
____ 
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2.4 Na aquisição de sistemas ou instrumentos de medição qual ou quais dos critérios abaixo 
são praticados pela empresa?  

 Lançamento de novo modelo de sistema ou instrumento de medição 

 Após detalhada análise técnica da necessidade 

 Acompanhar concorrente 

 Outros (especificar) 
____________________________________________________________________ 
 
2.5 Uso dos sistemas e instrumentos de medição 

 
2.5.1 A empresa possui procedimento documentado que contemple o manuseio, conservação 
e guarda dos equipamentos de inspeção, medição e ensaio? 

 Sim   Não 
 
2.5.2 No caso do sistema ou instrumento de medição ter sido calibrado, o certificado de 

calibração é consultado pelo usuário: 

 Sim    Não 
 
2.5.3 É realizada a correção da tendência (Td) do sistema ou instrumento de medição? 

 Nas calibrações realizadas no laboratório   Nas medições realizadas no chão de 
fábrica; 

 Em ambas as situações (laboratório e chão de fábrica)   Em nenhuma das situações. 
 
2.6 A empresa acredita que o GUM auxiliará na implementação dos requisitos metrológicos? 

 Sim    Não 
 
2.6.1 Que outros assuntos a empresa acha importante serem abordados no Guia para 
Confiabilidade Metrológica – GUM? Adicione folha suplementar se julgar necessário. 
 
3 Controle da Matéria Prima e do Processo Produtivo. 
 
Existe procedimento próprio de inspeção ou avaliação para matéria prima recebida e durante 
processo de produção marque um “x” ou responda? 

  Sim     Não 
 
Existe procedimento segundo norma? 
_____________________________________________ 
 
 
 
3.1 Utilizando a codificação [X], especifique as Atividades exercidas na Indústria. 
 
Matéria Prima 
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Ensaios da Argila: 

 Retração na secagem bimestral  Retração na queima bimestral 

 Granulométrica / bimestral  Análise química / anual 

 Absorção de água / bimestral  Mantêm estoque de matérias - prima? 
 
Dosagem / mistura: 

Argila (volume) - 1 x dia    (Rebarbas volume) - 1 x dia 

 Controle umidade 2 x por turno   Calibração velocidade das esteiras –trimestral  

 Emprego de eletroímã /integridade. 
 
Preparação da massa 

 Separação de impurezas      Existe equipamento para 
desforra? 

 Existe equipamento para mistura e adição de água?   Existe técnico ou responsável. 
 
Moagem 

 Integridade corpos moedores   Integridade da pista  Integridade das peneiras 
/grelhas 
 
Laminação 

 A empresa possui laminador?      Cilindro (integridade do 
cilindro)?  

 Controla afastamento do cilindro?     A maromba possui sistema de 
vácuo?  

 Os bocais (moldes) da maromba são controlados?   Os cortadores são automáticos? 
 
Secagem:  

 Distribuição da carga   Ciclo de secagem    Umidade do material seco por 
turno  

 Perdas na secagem   Funcionamento dos ventiladores.  Possui forno para 
secagem? 

 Controla a temperatura do secador?  Controla o tempo de secagem?  

 Controla a retração da massa?   Existem procedimentos para estes controles? 
 
Controle da Queima 

 Distribuição de carga    Ciclo de queima 

 Perdas na queima     Consumo de combustível  
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 Calibração dos termos elementos   controla as temperaturas de queima 
Preservação do meio ambiente: 

 Reciclagem de águas,   Tratamento de efluentes, 

 Tratamento de detritos,   Controle de emissão de poluentes,  Tratamento de refugo. 
3.2 Controle de Produto Acabado. 

Qual tipo de produto?  vedação   estrutural  outros.___________________________ 

Empresa tem conhecimento da normalização?  sim  não. 

Conhece o regulamento técnico para o produto?  sim  não. 
 
4. Atividades de Controle do Produto 
4.1 Procedimento adotado para coleta de produtos a serem controlados: 

 Tamanho da amostra determinada pelo tamanho do lote; 

 Amostragem aleatória;   Outro _________________________________ 
4.2 Parâmetros analisados 

 Dimensionais;   Geométricos;  Ruptura (resistência a compressão); 

 Absorção de água (massa seca e massa úmida);  Inspeção geral (identificação 
aparência); 

 Outro (especificar) 
________________________________________________________________ 
 
4.3 Sistemas e Instrumentos de Medição Utilizados 
4.3.1 Sistemas e instrumento de medição para controle de produto acabado 
Empresa dispõe de instrumentação necessária para execução do controle final do produto;  

 Trenas,   Paquímetros,   Balanças de resolução 0,1g;  

 Estufa ventilada,  Mufla;  Provetas graduadas;  

 Prensa com capacidade adequada (ensaio flexão /compressão); 

  Recipiente para fervura de água (ensaio de absorção);  Jogo de peneira;  Termo 

higrômetro;  Hidrômetro;  Termopares;  Vacuômetros. 

 Empresa terceiriza todos os serviços de medição necessários para controle do produto; 
 
 
4.3.2 Os instrumentos possuem: 

 Calibração   Identificação   Histórico dos instrumentos avaliados. 
 
4.3.3 Quais as variações de tolerância adotadas para os ensaios nos bloco de vedação, 
 
Largura _______________________ Comprimento ______________________________ 
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Altura  ________________________ Parede externas _____________________________ 

Septos ________________________  Planeza das Faces ___________________________ 

Massa seca _____________________ Índice de absorção d’água ____________________  

Resistência à compressão __________________________________ 

 
5.  Pessoal Técnico Especializado 
 
Quantos funcionários trabalham avaliando as medições dos produtos? 
(     ) Engenheiro (       ) Tecnólogo  (     ) operários  (      ) outros ______________________. 
 
6. Principais Dificuldades Vivenciadas para Garantia da Confiabilidade Metrológica na 
Empresa 
 
6.1 Ordene, pontuando de 1 a 6, as dificuldades enfrentadas (use “1” para a mais grave): 

 Recursos humanos   máquinas & equipamentos   métodos e processos 

 Instalações prediais   material      confiabilidade 
metrológica 

 Outras (especificar) 
______________________________________________________________ 
 
6.2  Especificamente no que concerne aos recursos humanos, ordene de 1 a 8 as 
principais dificuldades vivenciadas (use “1” para a mais grave): 

 Autonomia gerencial    Condições de trabalho  

  Nível de qualificação   Número de funcionários   

 Motivação profissional    Programa de treinamento 

 Reconhecimento do desempenho   Remuneração 
 
 
 
 
6.3  Treinamento em Atividades Especializadas. 
Quais dos assuntos para treinamentos apresentaram dificuldade de realização: 

 Calibração/ensaios   Normalização/qualidade 
 Avaliação metrológica   Instrumentação. 
 Ensaios químicos    Ensaios físicos 
 Outras atividades ________________________________________________________ 
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O Programa Mestrado na Pós Graduação em Engenharia Mecânica UFPE – 
Centro de Tecnologia e Geociências, agradece a sua valiosa participação nesta pesquisa 
a qual resultará num documento de referência para o ramo da cerâmica vermelha no 
estado de Pernambuco.. 
 
Respondente:   
 
Cargo: 
________________________________________________________________________ 
         

Assinatura: _____________________________________ 
 
Data: _____/____/______ 
 
Tel. +(55) ________________________________ Fax: +(55 
)___________________________      
 
 
 
 


	DEDICATÓRIA.
	AGRADECIMENTOS.
	RESUMO.
	 ABSTRACT.
	 SUMÁRIO. 
	 SIGLAS.
	 LISTA DE FIGURAS.
	LISTA DE QUADROS E TABELAS.
	1. INTRODUÇÃO
	2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA METROLOGIA ATUAL
	2.2.1 Características Metrológicas de um SM.
	2.3.1 Algarismos Significativos.
	2.4.1 O Erro Sistemático.
	2.4.2. O Erro Aleatório.
	2.4.3. O Erro Grosseiro.
	2.4.4 Curva de Erros de um Sistema de Medição.
	2.5.1 O Resultado da Medição Com a Predominância das Grandezas de Influência.
	2.6.1 A Expressão da Incerteza de Medição.
	2.7.1 Operações Básicas para Qualificação de Sistemas de Medição.
	2.7.2 Certificado de Calibração.
	2.7.3 Procedimento Geral de Calibração


	3. FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CERÂMICA VERMELHA.
	4. A CONFORMIDADE PARA BLOCOS DE CERÂMICA VERMELHA
	5. A IMPORTÂNCIA METROLÓGICA DOS ENSAIOS
	6. Aspectos da Confiabilidade Metrologia na Indústria Cerâmica Vermelha na Região Metropolitana de Recife e parte da Zona da Mata em Pernambuco
	7. RESULTADOS E CONCLUSÕES.
	8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
	 ANEXO 1
	 ANEXO 2

