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1.0       Formulação do Problema 

 

 

Os materiais cerâmicos são utilizados em larga escala na indústria mundial, dos quais existem 

diversas variações, que se prolongam desde os delicados objetos de decoração como 

porcelanas e vasos ornamentais, a peças mais resistentes como telhas e tijolos furados. Este 

último, o tijolo furado (possui furos paralelos as suas maiores arestas), é largamente utilizado 

na construção civil, apresentando características físicas e mecânicas específicas, possui peso 

estrutural leve, é um bom isolante acústico e térmico, além de ter boa resistência ao fogo. 

Estas características tornam este produto viável para diversos tipos de construções (APICER, 

2000). 

No Brasil, a fabricação dos tijolos furados, nas olarias, se dá por métodos de prensagem 

manuais ou mecânicos, por prensa ou extrusão. As temperaturas de queima variam de 900°C a 

1200°C dependendo do tipo de argila e de forno utilizado, mas sempre no intuito de produzir 

um material de qualidade, e durável (OLIVEIRA, 1993). 

A fabricação dos tijolos e demais materiais cerâmicos passou por um período de estagnação 

entre os anos de 1998 até 2003. O setor oleiro-cerâmico iniciou uma leve recuperação a partir 

de 2004, conseguindo avançar na fabricação de materiais cerâmicos só em 2006 (SEBRAE, 

2008b). A partir desse período, a fabricação dos diversos materiais cerâmicos avançou 

substancialmente, em destaque, a produção de tijolos para atender a expansão da construção 

civil, um mercado crescente e que também ficou mais exigente quanto à qualidade e 

padronização dos materiais com base nas normas vigentes. 

As normas regulamentadoras como a NBR 7170/83 e a NBR 8042/92 são algumas das várias 

normas que especificam a fabricação e ensaios técnicos que os tijolos devem ser submetidos 

para satisfazerem as solicitações para o fim a que serão utilizados. Entretanto, apenas as 

fabricas devidamente regulamentadas seguem todas as normas e especificações, o que faz 

necessário uma maior atenção quanto à aquisição e uso de um material produzido de forma 

errada, que ao invés de contribuir para a sustentabilidade e durabilidade de uma obra, venha a 

trazer problemas de curto e médio prazo, isso porque a má produção gera um produto fraco e 

com muitos defeitos (BUSTAMANTE, 2000). 

Com isso torna-se cada vez mais necessário a normatização e o controle da qualidade dos 

produtos de cerâmica vermelha utilizados em construções de alvenaria, para que assim possa 

ser garantida a seguranças e o padrão dos tijolos. 
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2.0 Justificativa 

 

 

Com o aumento da produção de tijolos cerâmicos pela indústria em decorrência do recente 

aquecimento da indústria da construção civil, tem ocorrido uma grande variedade nos tipos de 

peças produzidas e introduzidas no mercado. Para garantir as propriedades e a padronização 

dos blocos cerâmicos é necessário que eles estejam em conformidade com a NBR 15270, 

NBR 7170/83 e a NBR 8042/92, estas são algumas das várias normas que especificam a 

fabricação e ensaios técnicos que os tijolos devem ser submetidos para satisfazerem as 

solicitações necessárias para garantir suaqualidade. 

Com base nisto, torna-se necessário avaliar a qualidade dos tijolos cerâmicos utilizados na 

região do cariri paraibano, umavez que o uso desse material se intensificou com o crescimento 

habitacional, sobretudo nas idades de Monteiro e Sumé, em virtude da instalação de 

instituições de ensino superior, gerando um aumento na produção de tijolos cerâmicos e com 

isso, a fabricação de materiais de qualidade duvidosa, sendo necessário identificar os 

materiais de boa e má qualidade e montar uma base de dados que auxilie, comerciantes e 

consumidores na compra deste material. 

. 

3.0 Fundamentação Teórica 

 

 

De acordo com dados da Secretaria Executiva do Comitê Nacional de Desenvolvimento 

Tecnológico da Habitação, de julho de 1998, o percentual médio de não conformidade dos 

materiais e componentes da construção civil habitacional está em torno de 40%. Além disso, o 

setor depara-se com o crescimento da atividade de não conformidade intencional, prática que 

desestabiliza grande parte do mercado. Essa atividade ilegal beneficia somente alguns 

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

Segundo Bauer (2011) o desconhecimento ou a desconsideração da existência das normas,não 

somente pelos fabricantes como também pelos técnicos do setor, e  ainda  os consumidores, 

possibilitam dessa forma a oferta e utilização de produtos que apresentam adequabilidade e 

qualidade aquém da necessária em diversos serviços da construção civil; o resultado deságua 

normalmente no desperdício, aparecimento de fenômenos patológicos, e com isso todos os 

segmentos envolvidosperdem. 

Todos sabem que o controle e a garantia da qualidade na indústria aeronáutica, por exemplo, 

são de alto nível, com especificações e controle rigorosos. Estes conceitos estãointimamente 



ProjetoPIBICT 2017 

4 

 

 

 

 

ligados ao nosso cotidiano, sabendo o número de horas de voos no mundo todo, e o mínimo 

risco corrido. Mas, poucos percebem que, na indústria da construção, as especificações 

existem, mas nem sempre são seguidas, e com isso a durabilidade das obras é muito inferiorao 

prazo financiamento, seu custo e benefício são sempre prejudicados. O mais importante, 

entretanto, é que o profissional da construção civil que dirige este ramo industrial, não está 

consciente de que o controle e a garantia da qualidade são vitais para sua sobrevivência e o 

governo pela sua interferência cada vez maior na economia, sendo responsável por mais de 

70% do movimento da construção civil, é politicamente dirigido, não em uma política que 

assegure continuidade de obras, mas apenas, em obras que determinem o resultado das 

eleições, a seu bel prazer, lançando mão de recursos pouco recomendáveis, concorrências 

dirigidas, com prazos essencialmente curtos e políticos (BAUER,2011). 

 

4.0 ObjetivoGeral 

 

 

 Avaliação dimensional e da resistência mecânica a compressão de tijoloscerâmicos 

utilizados na construção civil na região do caririparaibano. 

 

4.1 ObjetivosEspecíficos 

 

 

Realizar três visitas e recolher amostras (tijolos) nas fábricas localizadas nas cidades 

de Monteiro, Congo, Camalaú ePrata; 

Realizar análise dimensional e de resistência a compressão com base nas normas 

regulamentadoras; 

 Avaliar o processo de fabricação em cada fabricante, identificando assim algumas 

diferenças produtivas. 

 

5.0 Metodologia de Estudo 

 

 

Este projeto propõe a realização de um estudo de campo, do tipo descritivo, com dados de 

natureza quantitativa e qualitativa, adotando como estratégia de coleta de dados visitas em 

fábricas e construções em caráter investigativo e descritivo. O universo de estudo se divide 

em: 
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a) Campo depesquisa 

 

 

A pesquisa será realizada nas fábricas localizadas nas cidades de Monteiro, Prata, Camalaú e 

Congo, ambas situadas na região do cariri paraibano. 

 

b) Universo dapesquisa 

 

 

Fábricas que forneçam tijolos cerâmicos e obras de construção civil em execução. 

 

 

c) Procedimentometodológico 

 

 

Revisão bibliográfica e pesquisa documental utilizando as normas técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Depois de iniciada a revisão da literatura, será 

selecionada as fábricas e obras de construção civil que estão sendo realizadas. Em seguida, 

serão recolhidas amostras para serem feitas as seguintes analises: 

Identificar se os tijolos estão bem cozidos, através de um som peculiar quando batido 

com a colher de pedreiro. Através da sonoridade pode-se distinguir o grau de 

cozimento, quando mais metálico e firme for o som melhor será o tijolo. Outro método 

para saber se o tijolo é bom, consiste em quebrá-lo e verificar seu interior. Se o meio 

ainda estiver meio barrento ou com cor mais escura é sinal de que o tijolo está mal 

cozido; 

 Verificar Características Físicas e Mecânicas (segundo NBR 15270-1:2005); 

Realizar ensaios de resistência a compressão; 

 Verificar Características Geométricas (segundo NBR 15270-1:2005). 

 

 

d) Tratamento dosdados 

 

 

Os dados obtidos serão tabulados em planilha eletrônica do Excel 2013. 
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6.0 Recursos 
 

 
 

Item Especificação Observação 

 
 

01 

 
 

Recursos

Humanos 

 Professores; 

 Funcionários; 

 Alunosbolsistas; 

 Alunosvoluntários. 

 

 

 

 

02 

 
 

Materiais e 

Equipamentos 

 Microcomputadores; 

 ImpressoraA3; 

 LivrosTécnicos; 

 

 

7.0   Cronograma de Execução 
 
 

 

 
MESES/ 

ANO 

 

 
EstudoTe

órico 

 

 
Visita as 

Fábricas 

Coleta e 

Separação de 

Dados de 

Análise 

 

 
Ensaios de 

Qualidade 

 
Discussão 

dos 

Resultados 

 

 
Elaboraçãod

e Artigos 

 
Elaboração do 

Relatório 

Parcial 

 

 
Elaboração do 

Relatório Final 

MAI/17 X        

JUN/17 X X X  X X   

JUL/17 X X X X X X   

AGO/17     X X   

SET/17 X X X X X X 
 
X 

 

OUT/17 X X X  X X   

NOV/17 X X X X X X   

DEZ/17     X X  X 
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9.0 Plano de Atividades 

 

 

a) Atividade01 

 

 

Pesquisa Bibliográfica para o enriquecimento científico da pesquisa e, produção de artigos 

para congressos. 

 

Responsável: Tainã Lucas de Souza 

Equipe: Whelson Oliveira/Tainã L. de Souza 

Período de execução: 05/2017 até 09/2017 

 

b) Atividade02 

 

 

Compreender os processos de fabricação dos tijolos, por meio de visitas as fábricas. Alem 

disso, essa atividade será essencial para a coleta das amostras que serão submetidas aos 

ensaios dimensionais e de resistência. 

 

Responsável: Whelson Oliveira de Brito 

Equipe: Whelson Oliveira/ Iracira J. C. Ribeiro/ Tainã L. 

de Souza 

Período de execução: 06/2017 até 10/2017 

 

c) Atividade03 
 

 

Essa atividadecompreende: 

Análise dimensional; 

Ensaios de resistência a compressão; 

Interpretação dos resultados; 

Produção dos relatórios (parcial e final) além de artigos para eventos científicos. 

 

 

Responsável: Whelson Oliveira/ Tainã L. de Souza 

Equipe: Whelson Oliveira/ Iracira J. C. Ribeiro/ Tainã L. de Souza 

Período de execução: 06/2017 até 12/2017 


