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RESUMO 

 

No estado do Rio Grande do Norte as olarias são distribuídas em diversos 

municípios, nas quatro mesorregiões, que são: Oeste Potiguar, Centro Potiguar, Agreste 

Potiguar e Leste Potiguar. As cerâmicas, em sua maioria, são responsáveis por produtos 

utilizados na construção civil como tijolos furados, tijolos brancos e telhas e utilizam 

como combustível a lenha. Este trabalho teve um enfoque principal na indústria 

cerâmica na região do Seridó. Os fornos nessa região, utilizados para a fabricação de 

tijolos furados possuem a configuração caieira e abóbada, geralmente operados de 

forma empírica, utilizando princípios de controle bastante primitivos, sendo 

predominante o controle visual. O objetivo deste trabalho foi analisar as diferenças nas 

características termofísicas, mecânicas e geométricas dos tijolos produzidos pelos 

fornos caieira e abóbada, utilizando a NBR 15720, que trata de blocos de alvenaria e a 

avaliação do rendimento energético de ambos os fornos. Foram analisadas as 

características termofísicas por meio dos ensaios de determinação da absorção de água 

obtido a partir da diferença entre a massa seca e a massa úmida das amostras e da 

análise do gradiente térmico; as características mecânicas a partir da determinação da 

resistência à compressão dos blocos cerâmicos popularmente conhecidos como tijolos e 

também foram analisadas as características geométricas dos tijolos com o objetivo de 

verificar a homogeneidade da fabricação. Os ensaios realizados mostraram que a 

diferença energética dos dois tipos de fornos analisados não é responsável por uma 

diferença significativa nas propriedades dos produtos produzidos. 

 

Palavras-chaves: argila, cerâmica, fornos, tijolos, conformidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In the State of Rio Grande do Norte potteries are distributed in several counties 

in the four meso, which are: West Potiguar, Center Potiguar, Agreste Potiguar and East 

Portiguar. The ceramics, mostly, are responsible for products used in construction as 

bricks, tiles and white brick and wood used as fuel. This paper had a primary focus in 

the region of Seridó. The furnaces in this region, used to manufacture bricks are 

configured Caieira and Valt, in most of them using principles rustic, usually operated in 

an empirical way, using principles of control rather primitive, predominantly visual 

control. The focus of this study was to analyze the differences in the thermophysical, 

mechanical and geometric characteristics of bricks produced by Caieira and vault 

furnaces, using the NBR 15720 and the evaluation of energy efficiency in both furnaces. 

Thermophysical characteristics were analyzed through tests to determine the water 

absorption obtained from the difference between dry mass and wet mass of the sample 

and analysis of the thermal gradient, the mechanical characteristics from determination 

of the compressive strength of ceramic brick popularly known as bricks and also 

analyzed the geometrical characteristics of the bricks in order to verify the homogeneity 

of manufacturing. The tests showed that the energy difference of the two furnaces is not 

considered responsible for a significant difference in the properties of the products. 

 

Key-words: Clay, furnaces, bricks, conformity. 
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Capítulo 1. Introdução 
 

 No estado do Rio Grande do Norte as olarias são distribuídas em diversos 

municípios, nas quatro mesorregiões, que são: Oeste Potiguar, Centro Potiguar, Agreste 

Potiguar e Leste Potiguar. Segundo o SINDICER-RN, a produção da indústria cerâmica 

no estado gira em torno de 80 milhões de peças/mês, sendo 50.186 milhões delas telhas, 

o que faz do Rio Grande do Norte um dos maiores fabricantes do produto no país.  

A região do Seridó é onde se concentra a maior produção de telhas do estado, o 

que rende a região o título de região estadual da cerâmica. As cerâmicas do estado, em 

sua maioria, são responsáveis por produtos utilizados na construção civil como tijolos 

furados, tijolos brancos e telhas e utilizam como combustível a lenha. 

O setor ceramista sempre se configurou com um dos que mais causam impactos 

ambientais, provocados pela extração da matéria-prima e pelo desmatamento para a 

produção da lenha que alimenta seus fornos, gerando poluição do ar respirado nas 

regiões circunvizinhas e contribuindo para o famigerado aquecimento global.  

 

Figura 1. Localização geográfica do Seridó. 

 

Este trabalho tem um enfoque principal na indústria cerâmica da região do 

Seridó. Os fornos nessa região, utilizados para a fabricação de tijolos furados possuem a 

configuração caieira e abóbada, geralmente operados de forma empírica, utilizando 

princípios de controle bastante primitivos, sendo predominante o controle visual.  
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A análise do balanço energético dos fornos é de fundamental importância, já que 

pode ser feito um paralelo entre a energia gasta por ambas as configurações e o custo de 

construção dos mesmos, estimulando possíveis alternativas de melhoramento, bem 

como a eventual redução de combustível utilizado, que no caso desse estudo é a lenha, 

minimizando assim os impactos ambientais.  

A análise das propriedades dos tijolos produzidos, seguindo a NBR 15270 que 

trata de blocos de alvenaria também é importante. A não conformidade dos tijolos 

provoca um grande risco de desabamento de construções bem como a possível perda de 

vidas humanas. 

 

1.1. Histórico 

 

A indústria cerâmica é um dos tipos de indústria mais antigos do mundo. Nas 

primeiras civilizações foram erguidas inúmeras construções utilizando técnicas de 

produção e construção até hoje utilizados ao redor do mundo. 

 Utilizados desde 4.000 AC, os materiais cerâmicos destacam-se pela facilidade 

de fabricação devido a grande abundância de argila que é utilizada como matéria-prima 

e também pela durabilidade do mesmo (INMETRO). Um exemplo de durabilidade 

desses produtos, podemos citar a grande pirâmide de Gizé, no Egito Antigo que foi 

construída por volta de 2550 AC, uma das sete maravilhas do mundo antigo, 

considerada a construção mais antiga do mundo e moderna para os padrões atuais.  

A cerâmica para a construção e a cerâmica artística com características 

industriais só ocorreu na antiguidade em grandes centros comerciais. Mais recentemente 

iniciou uma vigorosa etapa de evolução, após a Revolução Industrial.  

No Brasil, no que tange à cerâmica vermelha brasileira, as escassas e imprecisas 

informações referem-se à utilização no período colonial, a partir de técnicas de 

produção rudimentares introduzidas pelos jesuítas, que necessitavam de tijolos para 

construção de colégios e conventos. A partir desse estímulo que começa a se 

desenvolver a atividade cerâmica de forma mais intensa, sendo as olarias o marco inicial 

da indústria em São Paulo. Com maior concentração nas últimas décadas do século 

XIX, a produção nas olarias se dava por meio de processos manuais, e em pequenos 

estabelecimentos, e tinham como produto final tijolos, telhas, tubos, manilhas, vasos, 

potes e moringas, os quais eram comercializados localmente. (ANFACER) 
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Nos últimos anos do século XIX e início do XX houve um processo de 

especialização nas empresas cerâmicas, o que gerou uma separação entre olarias 

(produtoras de tijolos e telhas) e “cerâmicas” (produtoras de itens mais sofisticados, 

como manilhas, tubos, azulejos, louças, potes, talhas etc.) (ANFACER). 

 Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica, a Cerâmica tem um papel 

importante para economia do país, com participação no PIB (Produto Interno Bruto) 

estimado em 1%.  

A abundância de matérias-primas naturais, fontes alternativas de energia e 

disponibilidade de tecnologias práticas embutidas nos equipamentos industriais, fizeram 

com que as indústrias brasileiras evoluíssem rapidamente e muitos tipos de produtos dos 

diversos segmentos cerâmicos atingissem nível de qualidade mundial com apreciável 

quantidade exportada. 

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, cerâmica 

artística (decorativa e utilitária), filtros cerâmicos de água para uso doméstico, cerâmica 

técnica e isolantes térmicos.  

No Brasil existem todos estes segmentos, com maior ou menor grau de 

desenvolvimento e capacidade de produção. Além disso, existem fabricantes de 

matérias-primas sintéticas para cerâmica (alumina calcinada, alumina eletrofundida, 

carbeto de silício e outras), de vidrados e corantes, gesso, equipamento e alguns 

produtos químicos auxiliares.  

 Segundos dados levantados pela Associação Brasileira de Cerâmica em 2003, o 

Brasil possui 7000 unidades produtoras (empresas), são produzidos 25.244.000 tijolos 

por ano, 4.644.000 telhas por ano, contabilizando 64.164.000 toneladas de quantidade 

produzida por ano. A Indústria da Cerâmica Vermelha é responsável por um 

faturamento de 4,2 bilhões de Reais e 214.000 empregos diretos.  

 Na Região Nordeste, as indústrias ceramistas exercem um papel fundamental na 

economia dos seus nove estados, sendo a maioria delas localizadas em regiões bem 

definidas tomando-se em conta a proximidade das matérias-primas utilizadas. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Analisar as diferenças nas características termofísicas, mecânicas e geométricas 

dos tijolos produzidos pelos fornos caieira e abóbada, utilizando a NBR 15720, que trata 

de blocos de alvenaria e avaliar o rendimento energético de ambos os fornos. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

• Avaliar o balanço energético dos fornos caieira e abóbada; 

• Análise comparativa das características físicas dos tijolos produzidos por ambos 

os fornos por meio dos ensaios de absorção de água obtidos a partir da diferença 

entre a massa seca e a massa úmida da amostra; 

• Análise das características térmicas avaliando o gradiente térmico dos produtos 

finais de ambos os fornos analisados; 

• Análise comparativa da resistência à compressão dos blocos cerâmicos 

produzidos pelos fornos caieira e abóbada; 

• Análise comparativa das características geométricas dos tijolos produzidos por 

ambos os fornos com o objetivo de verificar a homogeneidade da fabricação. 
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Capítulo 2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Materiais Cerâmicos 

 

As cerâmicas são compostos formados entre elementos metálicos e não-

metálicos, ligados quimicamente entre si fundamentalmente por ligações iônicas e/ou 

covalentes; na maioria das vezes, elas consistem em óxidos, nitretos e carbetos. Por 

exemplo, alguns dos materiais cerâmicos mais comuns incluem o óxido de alumínio (ou 

alumina, Al2O3), o dióxido de silício (ou sílica, SiO2), o carbeto de silício (SiC), o 

nitreto de silício (Si3N4) e, ainda, o que alguns referem como sendo as cerâmicas 

tradicionais, aquelas que são compostas por minerais argilosos, assim com o cimento e 

o vidro.  

Em relação ao comportamento mecânico, os materiais cerâmicos são 

relativamente rígidos e resistentes (a rigidez e a resistência são comparáveis àquelas dos 

metais). Adicionalmente, as cerâmicas são tipicamente muito duras. Por outro lado, 

devido à existência de planos de deslizamento independentes, ligações iônicas e/ou 

covalentes e ordem a longa distância, elas são extremamente frágeis (ausência de 

ductilidade) e altamente suscetíveis à fratura.  

Devido a ausência de elétrons livres esses materiais são tipicamente isolantes à 

passagem de calor e eletricidade e são mais resistentes a altas temperaturas e a 

ambientes severos do que os metais e os polímeros, graças as suas altas temperaturas de 

fusão. Em relação às suas características ópticas, as cerâmicas podem ser transparentes, 

translúcidas ou opacas e algumas à base de óxidos exibem comportamento magnético. 

(CALLISTER, 2008) 

 A primeira etapa de fabricação é a preparação dos ingredientes, sendo os 

mesmos geralmente na forma de pó, na forma de mistura seca ou úmida. O processo 

seguinte consiste na conformação, que pode ser feito no estado líquido, semi-líquido, 

úmido ou sólido, nas condições frias ou quentes. A parte final consiste na secagem e 

cozimento para a remoção da água e obtenção do produto final com respectiva 

resistência desejada. A secagem não pode ser rápida, pois pode gerar fissuração no 

material. Os materiais de baixa responsabilidade geralmente são deixados em ambiente 

normal.  
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2.2 . Argila 

 

Uma das matérias-primas cerâmicas mais amplamente utilizadas é a argila. Esse 

instrumento muito barato, encontra-se naturalmente em grande abundância, é usado com 

freqüência na forma como é extraído, sem qualquer beneficiamento na sua qualidade.  

Uma outra razão para sua popularidade está na facilidade com a qual os produtos 

à base de argila podem ser conformados; quando misturados nas proporções corretas, a 

argila e a água formam uma massa plástica muito susceptível  à modelagem. A peça 

modelada é seca para remover parte da umidade, depois ela é cozida a uma temperatura 

elevada para melhorar a sua resistência mecânica. (CALLISTER, 2008) 

A maioria dos produtos à base de argila se enquadra em duas classificações 

abrangentes: os produtos estruturais à base de argila e as louças brancas. Os produtos 

estruturais à base de argila incluem tijolos de construção, as telhas e tubulações de 

esgoto – aplicações onde a integridade estrutural é importante.  

As cerâmicas das louças brancas se tornam brancas após um cozimento em alta 

temperatura. Nesse grupo estão incluídas porcelana, louças de barro, louças para mesa, 

louças vitrificadas e louças sanitárias. Além da argila, muitos desses produtos contêm 

aditivos não-plásticos, os quais influenciam as mudanças que ocorrem durante o 

processo de secagem e cozimento, assim como as características da peça acabada. 

(CALLISTER, 2008) 

 Segundo JORGE BOUTH (2008), as argilas são silicatos hidratados de alumínio 

geralmente cristalinos, que podem conter ferro, cálcio, magnésio, etc. e sua forma mais 

pura é a caulinita, que a torna refratária, fundente e aglomerante. Elas podem ser 

classificadas em: 

• Refrataria – sinteriza acima de 1000ºC; 

• Fundente – sinteriza abaixo de 1000ºC; 

• Aglomerante – plástica, tem elevada resistência a cru. 

Segundo JORGE BOUTH (2008), é preciso fazer diversas análises e ensaios, 

para determinar qual o tipo ideal, qual o traço ou mistura, o período de sazonamento, 

umidade, descanso, que vai permitir a fabricação de um determinado produto de acordo 

com sua origem geológica.  
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2.3. Processos de fabricação dos tijolos 

 

 É interessante que as cerâmicas sejam localizadas o mais próximo possível das 

jazidas, sendo assim economicamente viáveis. Para um processo de fabricação de tijolos 

é fundamental que a empresa possua uma boa infra-estrutura para o processo de 

operacionalização do mesmo. Segundo SEBRAE-SC, os equipamentos podem variar de 

acordo com o tamanho do empreendimento, mas geralmente utilizam: 

 

• Caixa de alimentação (onde se faz o deposito das diversas matérias primas); 

• Misturador (mistura os tipos de argila); 

• Laminador; 

• Esteira automática; 

• Maromba; 

• Caldeira + exaustor (utilizados no processo de secagem artificial); 

• Fornos; 

• Retro escavadeira + caminhão basculante (podem ser terceirizados); 

• Móveis e materiais de expediente. 

 

 De acordo com o SEBRAE-SC, no processo produtivo, a argila é extraída por 

retro escavadeira, que faz o carregamento de um caminhão basculante. O caminhão leva 

ao depósito (caixa de alimentação), onde se faz a mistura dos tipos de argila. 

Da caixa de alimentação, o material é carregado manualmente à transportadora 

automática, que o conduzirá até o misturador. 

 No misturador é controlada a umidade, efetuando-se a mistura das argilas. Do 

misturador, a argila desce por gravidade ao laminador, que tem por objetivo reduzir a 

argila pastosa em lâminas finas, fazendo-a passar entre dois cilindros de ferro fundido 

que, além de triturarem por esmagamento todas as pedrinhas ou torrões ainda não 

desfeitos, produzem mais uma mistura. 

 O material laminado é transportado por uma esteira automática até a maromba 

(máquina de fabricar tijolos),a vácuo, onde calcadores/alimentadores forçam-no a passar 

através das grelhas, fragmentando-o em pequenas porções nas quais se processa a 

desaeração, reduzindo, ao mínimo, o ar contido ou incluído na massa cerâmica pela 

ação das misturas e da água agregada. 
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 Caindo no parafuso-sem-fim, a argila é impelida para a frente, passa através da 

câmara de vácuo e depois através dos orifícios da boquilha, que é o molde dos tijolos. 

O bloco de argila extrusada (já em forma), saindo da boquilha, que pode ser vista na 

Figura 2, corre sobre os rolos da máquina cortadora e é automaticamente cortado em 

tamanhos pré-fixados, que correspondem ao comprimento dos tijolos furados. 

 

Figura 2. Boquilhas utilizadas para tijolos, para telhas e blocos estruturais. 

 

 

Figura 3. Cortador. 
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 Os tijolos cortados são classificados fazendo-se retornar à maromba as peças 

refugadas. As demais peças são transportadas por esteira rolante às estantes de secagem, 

carregadas manualmente. Nelas, permanecerão para secagem natural por um período 

médio de 10 dias com tempo bom e aproximadamente 30 dias no caso de tempo 

frio/úmido. O tempo de secagem pode ser reduzido para aproximadamente 72 horas, se 

for utilizada secagem artificial (caldeira + exaustores). 

 Após secagem, as peças são manualmente transportadas até os fornos e 

empilhadas a fim de que a queima se processe de forma homogênea em todas as peças. 

Após o cozimento, as peças deverão descansar até que adquiram a temperatura 

ambiente, sendo, então, encaminhadas para o controle de qualidade e posteriormente 

para a expedição e consumo. 

 A fabricação da cerâmica vermelha pode ser apresentada pelo fluxograma básico 

da Figura 4. 

 
Figura 4. Cadeia produtiva de cerâmica vermelha (ABCM). 
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Para a fabricação de tijolos, as argilas devem ser moldadas facilmente, 

apresentar valores de tensão de ruptura de médio a elevados, cor vermelha após a 

queima, poucas trincas e empenamentos. Para fabricação de telhas, as argilas devem ter 

plasticidade adequada para a moldagem, tensão de ruptura à flexão elevada quando 

secas, de forma a permitir o manuseio durante o processo de fabricação.  

Após a queima deve apresentar baixa porosidade aparente e baixa absorção de 

água e não apresentar trincas e empenamentos após secagem e queima. A cor, após a 

queima, dever ser vermelha, visto que a tradição do mercado brasileiro é pelas cores 

vivas, variando de alaranjado ao vermelho.  

Por outro lado, argilas com baixo teor de ferro resultam em telhas de cores 

claras, com características cerâmicas também adequadas para fabricação de telhas e 

tijolos. Ressalta-se que, em relação à cor, atualmente há uma aceitação crescente, 

sobretudo nas regiões costeiras, com destaque no Nordeste, de telhas brancas ou claras. 

 

2.4. Queima 

Considerada como a fase mais importante do processo de fabricação do produto 

cerâmico. Durante a queima ocorrem transformações estruturais da argila, o que obriga 

uma marcha de aquecimento e esfriamento própria para cada produto (PETRUCCI, 

1997). 

Nesse processo estão presentes quatro fases:  

• Preaquecimento: é caracterizado por um aquecimento gradual para retirada de 

água residual, sem provocar defeitos nas peça cerâmica causados por contrações 

diferenciais durante a expulsão da umidade remanescente, num período de 8 a 

13 horas, chegando até 650ºC; 

• Fogo forte ou caldeamento: inicia-se por volta de 650ºC e pode ser elevado em 

maior ritmo até 950ºC ou 1000ºC; é nessa fase que se verificam as reações 

químicas que proporcionam ao corpo cerâmico as características de dureza, 

estabilidade, resistência aos vários agentes físicos e químicos, como também a 

coloração pretendida; 
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• Patamar: É a temperatura máxima de queima mantida por um determinado 

período de tempo; dessa forma, a câmara aproxima ao máximo o gradiente de 

temperatura por todo o forno; 

• Resfriamento: é realizado de forma gradual e cuidadosa para evitar ocorrência 

de trincas, através de chaminé ou do aproveitamento de calor para os secadores, 

num período em torno de 38 a 50h (SENAI, 2006). 

A temperatura ideal para a queima de tijolos é entre 750 a 900ºC e para telhas é 

entre 900 a 950ºC (JORGE BOUTH, 2008). A cerâmica vermelha possui na sua 

composição, principalmente, SiO2 e Al2O3 a temperaturas mais baixas que os demais 

óxidos fundentes e por essa razão, um diagrama bastante utilizado no estudo de 

possíveis fases formadas é o diagrama ternário Al2O3. SiO2. K2O, apresentado na Figura 

5 (ALPER, 1995): 

 

Figura 5. Diagrama de equilíbrio K2O. Al2O3. SiO2  
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Pode ser observado nesse diagrama que a sílica funde a 1723ºC e a alumina a 

2020ºC. A temperatura do eutético do sistema ternário é 990ºC e o início da formação 

dos cristais de feldspato potássio (K2O. Al2O3. 6SiO2) a partir da fase líquida é 1140ºC. 

Para uma composição definida de sílica e alumina, aumentando-se o teor de óxido de 

potássio, observa-se um aumento significativo da quantidade de fase líquida formada e 

uma diminuição da temperatura de fusão das cerâmicas (ALPER, 1995). 

À medida que a temperatura aumenta, através da curva de queima, verificam-se 

os seguintes fenômenos (JORGE BOUTH, 2008): 

• Um pouco além de 100ºC – eliminação da água higroscópica (aquela que é 

adicionada na massa); 

• Em 200ºC – eliminação da água dos poros ou intersticial (aquela de formação 

dos argilominerais); 

• Entre 350 e 650ºC – combustão das substâncias orgânicas; 

• Na temperatura de 573 ºC ocorre a transformação do quartzo alfa em beta e o 

mesmo ocorre no sentido inverso, no resfriamento; 

• Entre 450 e 650ºC – eliminação da água de constituição (molecular – aquela que 

faz parte da estrutura cristalina do argilomineral); 

• Entre 700 e 950ºC – decomposição de carbonatos; 

• A partir de 700ºC – verifica-se a reação química da sílica e alumina (elementos 

fundentes); 

• Acima de 1000ºC – ocorre a sinterização do material, dando-lhe dureza e 

compactação. Prosseguindo-se o aquecimento, chega-se a fusão do corpo 

cerâmico. 

É estabelecida uma curva de queima teórica para se conduzir a queima prática, 

considerando-se estas temperaturas e as fases de esquente, fogo forte e resfriamento. É 

conveniente manter controle de temperatura uniforme em todas as partes do forno, para 

se ter um bom produto final. Esse controle é feito através de pirômetros e termopares, 

instrumentos que medem a distribuição do calor no forno. A duração do tratamento 

térmico depende da argila, do forno, e do produto que está fabricando (JORGE 

BOUTH, 2008). 



CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 
 

 

A Figura 6 mostra uma curva típica obtida de uma análise térmica diferencial 

ATD – de uma argila empregada na indústria cerâmica vermelha. Pode

presença de picos endotérmicos referentes a saída de água adsorvida (102ºC), a água

estrutural (555ºC) e também referente a decomposição da dolomita (768ºC) e calcita 

(861ºC). O pico endotérmico que surge aproximadamente em 555ºC é devido a quebra 

da estrutura da caulinita, com liberação de água 

(OH)-1. A curva mostra também um pico exotérmico, devido provavelmente a formação 

de novas fases cristalinas, constituídas principalmente por silicatos

2008). 

Figura 6. Curva de A

Todo o processo de queima 

(PETRUCCI, 1997):  

a) Desidratação: a água contida nos poros evapora e parte da matéria carbonosa é 

queimada;  

b) Oxidação: toda matéria combustível é consumida, sendo eliminados o carvão e o 

enxofre. O oxido ferroso é oxidado, transformando

c) Vitrificação: não ocorre em tijolos comuns. É chamada de vitrificação pela 

contração e fechamento dos poros da arg
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mostra uma curva típica obtida de uma análise térmica diferencial 

de uma argila empregada na indústria cerâmica vermelha. Pode

presença de picos endotérmicos referentes a saída de água adsorvida (102ºC), a água

estrutural (555ºC) e também referente a decomposição da dolomita (768ºC) e calcita 

(861ºC). O pico endotérmico que surge aproximadamente em 555ºC é devido a quebra 

da estrutura da caulinita, com liberação de água estrutural resultante da

ostra também um pico exotérmico, devido provavelmente a formação 

de novas fases cristalinas, constituídas principalmente por silicatos (JORGE BOUTH, 

Curva de ATD – Análise térmica diferencial de uma argila

de queima pode ser dividido de maneira resumida

: a água contida nos poros evapora e parte da matéria carbonosa é 

: toda matéria combustível é consumida, sendo eliminados o carvão e o 

enxofre. O oxido ferroso é oxidado, transformando-se em óxido férrico; 

: não ocorre em tijolos comuns. É chamada de vitrificação pela 

contração e fechamento dos poros da argila através da queima.  

13 

mostra uma curva típica obtida de uma análise térmica diferencial – 

de uma argila empregada na indústria cerâmica vermelha. Pode-se notar a 

presença de picos endotérmicos referentes a saída de água adsorvida (102ºC), a água 

estrutural (555ºC) e também referente a decomposição da dolomita (768ºC) e calcita 

(861ºC). O pico endotérmico que surge aproximadamente em 555ºC é devido a quebra 

estrutural resultante das hidroxilas 

ostra também um pico exotérmico, devido provavelmente a formação 

(JORGE BOUTH, 

 

de uma argila. 

de maneira resumida em 3 fases 

: a água contida nos poros evapora e parte da matéria carbonosa é 

: toda matéria combustível é consumida, sendo eliminados o carvão e o 

se em óxido férrico;  

: não ocorre em tijolos comuns. É chamada de vitrificação pela 
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2.5. Tipos de fornos 

Os fornos utilizados na indústria cerâmica podem ser classificados como 

contínuos ou intermitentes, sendo estes com níveis de eficiência diferenciados, de uma 

forma geral, podemos fazer a seguinte definição: 

A) Intermitentes: O processo de queima de se dá sob a forma de bateladas. Sua 

principal vantagem é o baixo custo de construção. As desvantagens são: o 

grande consumo específico, não há aproveitamento dos gases de exaustão, 

aquecimento irregular e não há controle dos gases. 

Dentre os intermitentes existem vários tipos: abóbada e redondo de chama 

reversível, paulistinha, caieira (este é o que mantém menos calor), garrafão, etc. Todos 

têm controles diferentes, que são operados normalmente na prática, mas existem 

instrumentos específicos para cada finalidade (temperatura, pressão, combustão, 

consumo de combustível) auxiliando o operador e suas atividades e resultado numa 

queima de boa qualidade (JORGE BOUTH, 2008); 

B) Contínuo: O processo de queima se dá de forma contínua, sem interrupções para 

descarga ou carregamento dos produtos. Enquanto um lote de peças está 

chegando ao final da queima, outra quantidade igual ou semelhante está sendo 

iniciada, sem descontinuidade do processo. Suas vantagens são: o menor 

consumo específico, o baixo ciclo de queima, o controle e aproveitamento dos 

gases de exaustão e o aquecimento mais homogêneo. As desvantagens são: a 

concepção mais complexa, a construção mais demorada e o custo mais elevado. 

2.6. Combustíveis utilizados em fornos cerâmicos 

Os combustíveis são susbstâncias que se queimam rapidamente com grande 

liberação de calor e luz, constituídos basicamente de carbono e hidrogênio e em alguns 

casos, o enxofre. Em relação ao seu estado físico, eles podem ser: 

• Sólidos – carvão, lenha, etc; 

• Líquidos – óleos, querosene, etc; 

• Gasosos – gás natural. 
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No que se refere ao meio ambiente, a queima da madeira gera problemas como 

poeira, cinzas e gases, além de causar sérios problemas de reflorestamento. O ideal é 

utilizar o biogás ou o gás natural, que não polui, permite o controle da combustão e 

proporciona temperaturas constantes (JORGE BOUTH, 2008). 

2.7. Testes com blocos cerâmicos acabados 

 

 De acordo com as normas de componentes cerâmicos da ABNT-Parte 3 – 

Blocos cerâmicos para Alvenaria Estrutural e de vedação – métodos de ensaios, são 

exigidos os seguintes ensaios para tijolos: 

 

2.7.1. Determinação das características geométricas 

 

• Valores das dimensões das faces – dimensões efetivas; 

• Espessura dos septos e paredes externas dos blocos; 

• Desvio em relação ao esquadro; 

• Planeza das faces 

• Área bruta  

• Área Líquida 

 

2.7.2. Determinação das características físicas 

 

• Massa seca 

• Índice de absorção d´água 

 

2.7.3. Determinação das características mecânicas 

 

• Resistência a compressão dos blocos estruturais e de vedação; 

• Diretrizes para seleção de métodos e ensaios para determinação de 

características especiais 

• Índice de absorção inicial (AAI) 
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Todos esses itens são normativos com excessão dos dois últimos que são 

informativos, constituindo-se como não obrigatórios para a avaliação de conformidade. 

 

As seguintes especificações devem ser atendidas: 

 

• Tolerâncias nas dimensões largura (L), altura (H), e comprimento (C), mais ou 

menos 5 mm para tolerância individual e mais ou menos 3 mm para tolerância 

média; 

• Espessura mínima dos septos deve ser de 6 mm, e das paredes externas de 7 

mm; 

• O desvio em relação ao esquadro deve ser no máximo de 3 mm; 

• A planeza das faces ou flecha deve ser no máximo de 3 mm; 

• A resistência a compressão deve atender aos seguintes valores mínimos: para 

blocos usados com furos na horizontal – maior ou igual a 1,5 MPa; e para blocos 

usados com furos na vertical – maior ou igual a 3 MPa; 

• O índice de absorção d´água não deve ser inferior a 8%, nem superior a 22%; 

 

2.8. Transferência de calor 
 
2.8.1. Transferência unidimensional e multidimensional 
 

Muitos formatos físicos diferentes podem ser incluídos na categoria de sistemas 

unidimensionais. Sistemas cilíndricos e esféricos são unidimensionais quando a 

temperatura no corpo é função somente da distância radial e independe do ângulo 

azimutal ou da distância axial. Em alguns problemas bidimensionais os efeitos da 

segunda coordenada espacial podem ser tão pequenos a ponto de serem desprezados, e o 

problema de fluxo de calor multidimensional pode ser aproximado por uma análise 

unidimensional. Nestes casos as equações diferenciais são simplificadas e as soluções 

são obtidas mais facilmente como resultados destas simplificações. 

 

2.8.2. Regimes de transferência de calor 

 

O regime transitório pode ser particularmente um caso de periodicidade, no qual 

as temperaturas de um mesmo ponto variem ciclicamente segundo uma determinada lei, 
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como, por exemplo, uma variação senoidal ou a variação da temperatura na cobertura de 

um edifício, exposta dia e noite às condições atmosféricas. A esse regime costuma-se 

denominar regime periódico. É possível, e inclusive muito útil, definir regime 

estacionário e regime transitório em termos de fluxo de calor. Assim, regime 

estacionário é aquele em que o fluxo de calor é constante no interior da parede, pois os 

pontos interiores já apresentam saturação térmica e não alterarão mais suas 

temperaturas, logo o fluxo de calor que entra é igual ao fluxo de calor que sai; e regime 

transitório é aquele em que o fluxo de calor é variável nas diferentes seções da parede 

ou, em outras palavras, o fluxo que entra é diferente do fluxo de calor que sai. 

 

2.8.3. Modos de transferência de calor 

 

Existem três modos de transferência de calor, que são: condução, convecção e radiação. 

 

A) Condução  

 Segundo INCROPERA et al. (2003), o processo é relacionado ao transporte de 

energia em um meio devido ao gradiente de temperatura, e o mecanismo envolvido é o 

movimento aleatório dos átomos ou atividade molecular. 

 A taxa de transferência desse modo pode ser calculada utilizando a Lei de 

Fourier. Considerando um exemplo hipotético de uma parede plana de espessura L, 

como o da Figura 7, com temperatura T1 na parte interna e T2 na externa, sendo T1 > T2. 

 

 

  

Figura 7.  Representação esquemática de uma parede.  

 

Aplicado a Lei de Fourier anteriormente citada, temos: 

dx

dT
Akq −=&  
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 Fazendo a integração substituindo as variáveis anteriormente citadas, podemos 

determinar o processo de transferência de calor através da equação:  

 

q& =
KA

L
∆T 

Sendo: 

 

k, a condutividade térmica; 

A, área perpendicular a direção do fluxo de calor; 

T, diferença da temperatura ao longo do comprimento. 

 

B) Convecção 

Taxa de calor entre a superfície e um fluido em movimento ou energia que 

ocorre no interior de um fluido devido a combinação de condução e do movimento do 

fluido. A energia que é transferida é sensível, porém existem alguns casos de latente 

também.  

Segundo INCROPERA et al. (2003), embora a difusão contribua, a contribuição 

dominante é geralmente feita pelo movimento global da maior parte das partículas do 

fluido. O ℎ�, coeficiente local de convecção, devido as condições de escoamento 

variarem de ponto a ponto sobre a superfície, deve ser feita a integração ao longo da 

superfície. A equação que descreve o processo por ser expressa por: 

 

q& = h(T� − T∞ )
 

 

Sendo: 

h, o coeficiente de transferência de calor por convecção; 

Ts, temperatura da superfície; 

T∞, temperatura ambiente. 

 

A Convecção forçada é mecanismo ou tipo de transporte de calor no qual o 

movimento do fluido é gerado por uma fonte externa (como uma bomba, ventilador, 

dispositivo de sucção, etc.). Deve ser considerada como um dos principais métodos de 

transferência de calor útil como quantidades significativas de energia térmica calor 
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podem ser transportadas de forma muito eficiente e este mecanismo é muito comumente 

encontrado na vida cotidiana, incluindo aquecimento central, ar condicionado, turbinas 

a vapor e em muitas outras máquinas.  

Convecção forçada é freqüentemente encontrada por engenheiros projetando ou 

analisando trocadores de calor, fluxos em tubulações, o fluxo sobre uma placa 

apresentando uma diferença de temperatura com o fluxo (no caso de uma asa de ônibus 

espacial durante a sua reentrada, por exemplo).  

No entanto, em qualquer situação de convecção forçada, uma certa quantidade 

de convecção natural está sempre presente, sempre que houver forças G presentes (ou 

seja, menos que o sistema está em queda livre). Quando a convecção natural não é 

desprezível, esses fluxos são geralmente referidos como convecção mista. 

(INCROPERA et al. 2003) 

A Convecção natural é mecanismo, ou tipo de transporte de calor, no qual o 

movimento do fluido não é gerado por qualquer fonte externa (tal como uma bomba, 

ventilador, dispositivo de sucção, etc.), mas somente por diferenças de densidade no 

fluido ocorrendo devido a gradientes de temperatura.  

Em convecção natural, fluido circundante uma fonte de calor recebe calor, 

tornando-se menos densa e subindo. O fluido resfriante e circundante então move-se e o 

substitui. O fluido resfriante é então aquecido e o processo continua, formando uma 

corrente de convecção; este processo transfere energia térmica do fundo para o topo da 

célula de convecção.  

A força condutora para a convecção natural é a flutuabilidade (relacionada ao 

empuxo), um resultado de diferenças em densidades de fluidos. Por causa disto, a 

presença de uma aceleração própria tais como surgindo da resistência à gravidade, ou 

uma força equivalente (surgindo da aceleração, força centrífuga ou força de Coriolis), é 

essencial para a convecção natural. (INCROPERA et al. 2003) 

 

C) Radiação 

 

 Pode ser descrita como a energia em forma de onda eletromagnética ou energia 

emitida por toda matéria a uma dada temperatura. Enquanto a convecção e condução 

necessitam de um meio, a radiação não. A transferência por radiação ocorre de forma 

mais eficiente no vácuo.  
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O corpo negro é um corpo que emite e absorve, a qualquer temperatura, a 

máxima quantidade possível de radiação em qualquer comprimento de onda. Como o 

fluxo de calor emitido por uma superfície real é menor que a do corpo negro à mesma 

temperatura. Pode-se estabelecer uma propriedade importante, a emissividade, que nada 

mais é que a capacidade de emissão de energia de uma superfície em relação ao corpo 

negro. A transferência de calor, segundo INCROPERA et al. (2003), pode ser descrita 

pela equação 

q& = ∈ σ(T�
� − �∞

�) 

Onde: 

, é a emissividade da superfície; 

, é a constante de Boltzmann, com valor de 5,67 x 10-8 W/m2.K4 

Ts, temperatura da superfície; 

T∞, temperatura da vizinhança. 

 

2.8.4.  Determinação do coeficiente convectivo 

 

Segundo Kreith et al. 2003, na convecção natural, o coeficiente convectivo hc, para 

uma placa horizontal pode ser calculado a partir dos números de Rayleight (Ra), 

mostrado pela equação (1), que é uma combinação do número de Grashof (GrL)  e 

Prandtl (Pr),  

 

�� =
��∆��³

�²
��                                                                                                          (1) 

 

e pelo número de Nusselt (Nu) na equação (2).  

 

�� =
���

�
                                                                                                                      (2) 

A relação entre o número de Nusselt e o número de Rayleight pode ser feita 
como mostrada pela equação (3), 

 

�� = 0,54��$,%&                                                                                                        (3) 
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 Desta forma, com os valores de Rayleigth consegue-se achar os valores de 
Nusselt e com isso o coeficiente convectivo experimental. 

 

2.8.5.  Balanço energético 

 

Com valores das temperaturas, emissividades, áreas e do coeficiente convectivo, 

que pode ser obtido como foi mostrado no tópico anterior, é possível estabelecer as 

perdas convectivas e radiativas do lado externo de fornos como mostrado na Figura 8 

através das equações mencionadas no tópico 2.8.3. Considerando o sistema em regime 

permanente e unidimensional. 

 

Figura 8. Diagrama esquemático das perdas de calor no forno caieira e abóbada. 
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Capítulo 3. Materiais e métodos 

 
Primeiramente foram coletados dados importantes para a análise de transferência 

de calor em ambos os fornos (umidade relativa do ar, velocidade do vento local, 

emissividade das paredes dos fornos e medidas das temperaturas nas paredes externas 

dos fornos). Utilizou-se as normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, especificadas para a avaliação da conformidade do produto. 

 

3.1. Avaliação preliminar das etapas de produção 

 

A matéria-prima utilizada para a fabricação dos tijolos em ambos os fornos teve 

a mesma origem. A argila ao chegar foi para o estoque, depois misturada na forma 

direta e na forma de sanduíche com enchedeira. Depois passou pelos processos de 

laminação e corte. Os tijolos utilizados permaneceram 6 horas ao ar livre para a 

secagem. É importante ressaltar que os corpos de prova utilizados não fazem parte do 

processo produtivo das cerâmicas onde foram utilizados os fornos para a queima, ou 

seja, as mesmas gentilmente nos cederam seus fornos para queima dos nossos corpos de 

prova. 

Os fornos abóbada e caieira os quais utilizou-se para queima de nossa amostras 

trabalhavam carregados de telhas e tijolos. No abóbada analisado existia um 

carregamento de 8 a 9 mil tijolos e o forno caieira um carregamento de 700 tijolos. O 

tempo de queima do forno caiera foi de 40 horas e o tempo de queima do forno caieira 

foi de 14 horas, ambos com patamar térmico de 925ºC. Após a queima os produtos 

foram submetidos a um resfriamento natural de 24 horas. O combustível utilizado para 

queima de ambos os fornos foi lenha de jurema com algaroba proveniente da cidade de 

Santa Terezinha-PB.  
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3.2. Balanço energético dos fornos 

 

3.2.1. Instrumentação utilizada 
 

• Termopar – tipo K (Cromel – Alumel); 
 
• Pirômetro Ótico Polimed para medição de emissividade, resolução ótica de 8:1, 

com range de 0,1 à 1. 
 

• Anênometro Ventoinha Digital para a medição da velocidade do vento, range de 
0,4 à 30 m/s, resolução de 0,1 m/s; 

 
• Termômetro Minipa KIT 306, range de -50 à 1300 °C, resolução de 0,1 °C 

 

• Trena para as medições geométricas dos fornos. 
 

3.2.2. Procedimento experimental 
 
 

Para se analisar as perdas dos dois tipos de configuração citados foram 

primeiramente mensuradas umidade relativa do ar, velocidade do vento local e as 

emissividades das paredes dos fornos. Ambos os fornos encontravam-se com sua carga 

máxima de telhas e tijolos. As medidas de temperatura foram registradas no decorrer do 

processo de queima dos dois fornos em vários pontos das suas geometrias através de 

termopares do tipo K em intervalos de 15 minutos durante 1 hora, quando os fornos se 

encontravam no patamar de queima e em regime permanente. Os pontos registrados 

podem ser visualizados nas Figuras 9, 10, 11 e 12. 

 
Figura 9. Cobertura e paredes laterais do forno caieira. 
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Figura 10. Pontos onde foram feitos os registros de temperatura no forno caieira. 

 

 
Figura 11. Parede superior esférica e parede inferior cilíndrica do forno caieira. 
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Figura 12. Pontos onde foram feitos os registros de temperatura no forno abóbada. 

 

As paredes do forno caieira analisado são constituídas de tijolos comuns, e 

possuem uma espessura de 30 cm, já o forno abóbada, sua parede inferior cilíndrica é 

constituída de tijolos comuns e possui uma espessura de 1 metro e sua parede superior 

esférica é constituída de tijolos refratários e possui uma espessura de 30 cm. 
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Obtidos os dados, pode-se calcular a transferência de calor para o meio externo 

através das somas da parcelas do calor perdido por convecção natural e por radiação o 

que pode ser tratado como um parâmetro comparativo entre as duas configurações. 

Utilizou-se as equações citadas no item 2.8. 

 

3.3. Avaliação da conformidade 

 

O tamanho da amostra foi definido de acorda com a NBR 15270-3. Para se 

avaliar a qualidade dos tijolos é necessário a determinação das características 

geométricas que são os valores das dimensões das faces – dimensões efetivas, espessura 

dos septos e paredes externas dos blocos, desvio em relação ao esquadro e planeza das 

faces. Para esse ensaio foram utilizados 13 tijolos escolhidos de forma aleatória para 

ambos os fornos estudados. Para que o lote seja considerado aceito, o número de 

unidades não conformes dever ser igual ou inferior a 3.   

Para a determinação das características físicas (massa seca, índice de absorção 

d´água) foram escolhidos 6 tijolos de forma aleatória de ambos os fornos. Para que o 

lote seja considerado aceito, o número de unidades não conformes deve ser igual 1.  

Para determinação das características mecânicas (resistência de compressão dos 

blocos estruturais e de vedação) foram utilizados 6 tijolos oriundos de ambos os fornos 

escolhidos de forma aleatória. A resistência individual de cada tijolo deve ser superior a 

1,5 MPa, segundo a NBR 15270-1 que trata da terminologia e dos requisitos. 

Para todos os ensaios foram verificadas as trincas, quebras e a cor dos produtos 

ensaiados. Essa inspeção não chega a ser um ensaio, mas é importante sua análise para o 

não comprometimento do ensaio. 

 

3.4. Determinação das características de isolamento 

 

Esse procedimento foi realizado no laboratório de mecânica dos fluidos – UFRN 

para verificar as características de isolamento dos tijolos produzidos em ambos os 

fornos. Sua determinação é importante já que o conforto térmico pode ser uma variável 

importante.   
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3.4.1. Instrumentação utilizada 

 

• Termômetro Minipa KIT 306, range de -50 à 1300 °C, resolução de 0,1 °C 
• 4 Termopares – tipo K (Cromel – Alumel); 
• Aquecedor, de potência 1010 W; 
• Paquímetro 200mm Da Mitutoyo Escala 0,05mm. 

 

3.4.2. Procedimento experimental 

 

Foram utilizados 12 corpos de prova, sendo 6 oriundos do forno abóbada e 6 

oriundos do forno Caieira. Foram realizadas as medidas de comprimento paralelo a 

direção do fluxo de calor como mostrado na Figura 13. Posteriormente, cada corpo de 

prova foi posicionado no aquecedor até entrar em regime permanente e foram 

registradas as temperaturas nos pontos que podem ser verificados na Figura abaixo: 

 

 

Figura 13. Pontos onde foram registradas as temperaturas 

A partir do registro das temperaturas em regime permanente é possível fazer 

uma análise comparativa dos gradientes térmicos entre os tijolos produzidos em ambos 

os fornos. 

 

3.5. Determinação da massa seca e do índice de absorção d’água 

 

 A aparelhagem para a execução do ensaio foi composta de uma balança com 

resolução de até 5g, e uma estufa com temperatura ajustável a (105 ± 5)ºC. Os corpos de 

prova foram recebidos, identificados, limpos, e tiveram as rebarbas retiradas e 
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colocados em ambiente protegido que preservaram suas características originais. Cada 

corpo-de-prova foi constituído por um bloco principal, íntegro e isento de defeitos. 

 

3.5.1. Execução do ensaio 

 

A) Determinação da massa seca (ms): 

 

Retirou-se do corpo de prova o pó e outras partículas soltas, os corpos de prova 

foram submetidos à secagem em estufa a (105 ± 5)ºC como mostra a Figura 14. Foi 

determinada a massa individual, em intervalos de 1h, até que duas pesagens 

consecutivas de cada um deles deferissem de no máximo 0,25%. Os blocos foram 

pesados no Laboratório de Mecânica dos Fluidos - UFRN imediatamente após a 

remoção da estufa e foi medida a massa seca (ms) dos corpos-de-prova após a 

estabilização de pesagens, nas condições acima estabelecidas, expressadas em gramas.  

 

Figura 14. Secagem do tijolo na estufa. 

 

B) Determinação da massa úmida (mu): 

 

 Após a determinação da massa seca (ms), os corpos-de-prova foram colocados 

em recipiente de dimensões apropriadas, preenchido com água à temperatura ambiente, 

em volume suficiente para mantê-los totalmente imersos em água à temperatura 

ambiente durante 24h.  

Os corpos saturados foram removidos e colocados na bancada para permitisse o 

escorrimento do excesso de água.  



CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS  

 

29 
 

A água remanescente foi removida com auxílio de um pano limpo e úmido. O 

tempo decorrido entre remoção do excesso de água na superfície e o térmico das 

pesagens não foi superior a 15 min. A massa úmida foi expressa em gramas e foi 

determinada pela pesagem de cada corpo-de-prova saturado. 

 

 

Figura 15. Imersão do corpo-de-prova em água à temperatura ambiente. 

 

C) Determinação do índice de absorção d’água (AA): 

 

 O índice de absorção d’água (AA) de cada corpo-de-prova foi determinado pela 

expressão (NBT-15270-3): 

 

''(%) =
)* − )+

)+

 ,100 

 Onde mu e ms representam a massa úmida e massa seca de cada corpo-de-prova, 

respectivamente, expressas em gramas.  

 Segundo INMETRO, os índices de absorção acima de 25% são considerados não 

conformes, indicando que a parede construída com esses tijolos pode sofrer aumento de 

carga quanto exposto à chuva, podendo acarretar problemas estruturais à construção. 

 Esse problema fica mais evidente quando observamos casas populares que não 

possuem revestimento que proteja suas paredes. Além disso, índices de absorção abaixo 

de 8% 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. 
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3.6. Determinação da resistência à compressão dos blocos estruturais e 

de vedação 

 O ensaio de compressão é um ensaio técnico para determinar a resistência de um 

material ou sua deformação diante de um esforço de compressão. 

 Segundo o Inmetro, esse ensaio verifica a capacidade de carga que os blocos 

cerâmicos suportam por forças exercidas perpendicularmente e determina se os tijolos 

oferecem resistência mecânica adequada, simulando o peso das construções. O não 

atendimento aos parâmetros normativos indica que a parede poderá apresentar 

problemas estruturais como rachaduras e, conseqüentemente, oferecerá risco de 

desabamento à construção. Todas as amostras de blocos cerâmicos têm de atender ao 

requisito mínimo de 1,5  MPa conforme a NBR-15270. 

 Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção da 

UFRN, a aparelhagem utilizada para a execução do ensaio foi composta de uma prensa 

com a qual se executou o ensaio, onde foram satisfeitas as seguintes condições: 

a) Ser provida de dispositivo que assegure a distribuição uniforme dos esforços no 

corpo-de-prova; 

b) Ser equipada com dois pratos de apoio, de aço, um dos quais articulado, que atue 

na face superior do corpo-de-prova; 

c) 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; 

d) 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; 

e) As placas monolíticas de aço devem ter espessura de no mínimo 50 mm; 

f) Atender os requisitos da ABNT NBR NM-ISSO 7500-1; 

g) Ter instrumentos para permitir a leitura das cargas com aproximação de ± 2% da 

carga de ruptura; 

h) Ser capaz de transmitir a carga de modo progressivo e sem choques; 

i) Ter o dispositivo de medida de carga com um mínimo de inércia, de atritos e de 

jogos, de modo que tais fatores não influam sensivelmente nas indicações da 

prensa. 

 Os corpos de prova foram limpos, identificados, foi feita a retirada das 

rebarbadas em ambiente protegido que preservou suas características originais. Foi feito 
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a medida de largura, altura e comprimento do bloco. Para a regularização das faces de 

trabalho dos corpos-de-prova, foram utilizadas pastas de cimento ou argamassas com 

resistências superiores às resistências dos blocos na área bruta. Todos os corpos foram 

ensaiados com a carga aplicada na direção do esforço que o bloco deve suportar durante 

o seu emprego, perpendicular ao comprimento e na face destinada ao assentamento. 

 

3.6.1. Execução do ensaio 

 

Segundo a NBR 15270-3, executou-se o seguinte procedimento para o ensaio: 

a) Os blocos foram ensaiados na condição saturada; 

b) Todos os corpos-de-prova foram ensaiados de modo que a carga foi aplicada na 

direção do esforço que o bloco deve suportar durante o seu emprego, 

perpendicular ao comprimento e na face destinada ao assentamento; 

c) O corpo-de-prova foi colocado na prensa com seu centro de gravidade no eixo 

de carga dos pratos  da prensa; 

 

3.7.  Determinação das características geométricas 

 

 O método de ensaio para determinação das características geométricas foi 

realizada com aparelhagem necessária para a execução do ensaio, que consistiu na 

utilização de um paquímetro com sensibilidade mínima de 0,05 mm, régua metálica 

com sensibilidade mínima de 0,5 mm, esquadro metálico de 90 ± 0,5º e balança com 

resolução de até 10g.  

 

3.7.1. Determinação das medidas das faces – dimensões efetivas 

 

 Os blocos foram colocados sobre uma superfície plana e indeformável. Os 

valores da largura (L), altura (H) e comprimento (C) foram obtidos fazendo-se as 

medições nos pontos indicados nas Figuras 16,17 e 18. 
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Figura 16. Locais para medição da largura do bloco (L). 

 

 

Figura 17. Locais para a medição da altura (H) do bloco. 

 

 

 

Figura 18. Locais para a medição de comprimento (C) do bloco. 
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3.7.2. Determinação da espessura das paredes externas e septos dos blocos 

 

 Os corpos-de-prova foram colocados sobre uma superfície plana e indeformável. 

As espessuras das paredes externas foram medida nos pontos indicados na Figura 19, 

buscou-se o ponto onde a parede apresenta a menor espessura.  As medidas das 

espessuras dos septos foram obtidas na região central destes, foram realizadas quatro 

medições nos septos de menor espessura. 

 

 

Figura 19. Posições esquemáticas para as medições de espessura das paredes externas e septos.  

 

3.7.3. Determinação do desvio em relação ao esquadro 

 

 Os corpos-de-prova foram colocados sobre uma superfície plana e indeformável. 

Foi medido 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 20 

foi empregado o esquadro metálico e a régua metálica. 

 

 

Figura 20. Desvio em relação ao esquadro – representação esquemática  
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3.7.4. Determinação da planeza das faces 

 

 Os corpos-de-prova foram colocados sobre uma superfície plana e indeformável. 

Foi verificada a planeza das faces destinadas ao revestimento através da flecha formada 

na diagonal, conforme apresentado na Figura 21. Foram utilizados o esquadro metálico 

e a régua metálica. 

 

 

Figura 21. Planeza das faces – representação esquemática – bloco de vedação. 

 

3.7.5. Determinação da área bruta 

 

Foi medida a largura L, altura H e o comprimento C dos blocos que foram 

ensaiados, a área bruta de cada bloco é obtida pela expressão L x C, expressa em 

centímetros quadrados, com aproximação decimal.  
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Capítulo 4: Resultados e discussões 

 
4.1. Balanço energético 

 

Encontrou-se o coeficiente convectivo de ambos os fornos de 2,5 W/m2K, 

tratava-se de um processo de convecção natural.  

A temperatura interna de regime estacionário de ambos os fornos foi de 925°C. 

A umidade relativa local medida foi de 55% e a velocidade do vento variava de 0,5 a 

2,5 m/s em ambos as análises. A temperatura ambiente registrada foi de 29°C no 

momento das medições do forno caieira e de 27ºC quando foram medidas as 

temperaturas no abóbada.  

A emissividade de ambos os fornos registrada foi de 0,9. A área superficial total 

das paredes laterais do forno caieira é de 32 m2 e a do teto de 12 m2. A área da parede 

inferior cilíndrica vertical do forno abóbada é de 69,08 m2 e a cúpula possui uma área 

de 74,48 m2. As Tabelas 1 e 2 mostram as temperaturas registradas nos pontos 

apresentados nas Figura 10 e 12.  

 

Tabela 1. Registro das temperaturas em regime permanente durante 1 hora, em intervalos de 15 
minutos – forno abóbada 

PAREDE INFERIOR CILÍNDRICA 
 Registro  1 Registro 2 Registro 3 Registro 4 Temperatura 

média (°C) 

T1 30 33 35 34 33 

T2 34 35 34 33 34 

T3 36 36 34 34 35 

T4 34 33 33 36 34 

TEMPERATURA MÉDIA NA PAREDE CILÍNDRICA (°C) 34 
PAREDE SUPERIOR ESFÉRICA 

 Registro  1 Registro 2 Registro 3 Registro 4 Temperatura 
média (°C) 

T5 84 90 90 88 88 

T6 89 87 91 93 90 

T7 81 79 82 82 81 

TEMPERATURA MÉDIA PAREDE SUPERIOR ESFÉRICA (°C)  86,3 
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Tabela 2. Registro das temperaturas em regime permanente durante 1 hora, em intervalos de 15 
minutos – forno caieira 

PAREDES LATERAIS 
 Registro  1 Registro 2 Registro 3 Registro 4 Temperatura 

média (°C) 
T1 32 34 33 33 33 

T2 34 35 33 34 34 

T3 36 38 39 39 38 

T4 41 42 41 40 41 

T5 45 42 44 45 44 
TEMPERATURA MÉDIA NA PAREDE FRONTRAL (°C) 38 

T6 33 36 36 35 35 

T7 40 39 36 37 38 

T8 40 43 39 42 41 
TEMPERATURA MÉDIA NA PAREDE DIREITA (°C)  38 

T9 40 39 39 42 40 

T10 45 41 43 43 43 

T11 43 44 42 43 43 

T12 40 41 42 41 41 

T13 36 38 37 37 37 
TEMPERATURA MÉDIA NA PAREDE TRASEIRA (°C)  40,8 

T14 28 29 29 30 29 

T15 31 30 29 30 30 

T16 42 37 36 37 38 
TEMPERATURA MÉDIA NA PAREDE ESQUERDA (°C)  32,3 

ABERTURA SUPERIOR 
 Registro  1 Registro 2 Registro 3 Registro 4 Temperatura 

média (°C) 
T17 120 121 117 122 120 

T18 168 174 170 172 171 

T19 140 136 146 138 140 
TEMPERATURA MÉDIA NA ABERTURA SUPERIOR (°C) 143,7 

 

Com base nos dados das temperaturas registradas e utilizando os dados de 

emissividade, coeficiente convectivo e temperaturas ambiente no momento da medição 

de ambos os fornos chegou-se aos seguintes resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

O memorial de cálculo encontra-se abaixo. 

 

A) Memorial de cálculo do forno caieira 

Perda na parede frontal do forno caieira 

� Perda convectiva: 

. = 'ℎ(�/é0 −  �∞) 

. = 12,2,5(38 −  29) 

. =  270 6 
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� Perda radiativa: 
 

. = ∈ 7'(�/é0
� − �∞

�) 
. = 0,9,5,67 , 109:,12(311� − 302�) 

. = 634,8 6 
 

Perda na parede direita do forno caieira 

� Perda convectiva: 

. = 'ℎ(�/é0 −  �∞) 

. = 4 ,2,5(38 −  29) 

. = 90 6 

     

� Perda radiativa 
 

. = ∈ 7'(�/é0
� − �∞

�) 
. = 0,9,5,67 , 109:,4(311� − 302�) 

. = 211,6 6 
 
 

Perda na parede traseira do forno caieira 

� Perda convectiva: 

. = 'ℎ(�/é0 −  �∞) 

. = 12,2,5(40,8 −  29) 

. = 354 6 

     

� Perda radiativa 
 

. = ∈ 7'(�/é0
� − �∞

�) 
. = 0,9,5,67 , 109:,12(313,8� − 302�) 

. = 844 6 
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Perda na parede esquerda do forno caieira 

� Perda convectiva: 

. = 'ℎ(�/é0 −  �∞) 

. = 4,2,5(32,3 −  29) 

. = 33 6 

     

� Perda radiativa 
 

. = ∈ 7'(�/é0
� − �∞

�) 
. = 0,9,5,67 , 109:,4(305,3� − 302�) 

. =  75,436 
 

Perdas nas paredes laterais do forno caieira 

� Perda convectiva: 

.

'
=

;<�=�  ;. ?�@AB�C + ;<�=�  ;. B��E<F�� + ;<�=�  ;. =F�<FB� + ;<�=�  ;. <E.�<�=�

Á�<� �@B�C G�B<��C
 

.

'
=

270 + 90 + 354 + 33 

32
 

.

'
= 23,3 6/)% 

� Perda radiativa 
 

.

'
=

;<�=�  ;. ?�@AB�C + ;<�=�  ;. B��E<F�� + ;<�=�  ;. =F�<FB� + ;<�=�  ;. <E.�<�=�

Á�<� �@B�C G�B<��C
 

 
.

'
=

634,8 + 211,6 + 844 + 75,43 

32
 

  
I

J
=  55,6 6/)%  
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Perda na abertura superior do forno caieira 

� Perda convectiva: 

./' = ℎ(�/é0 −  �∞) 

./' = 2,5(143,7 −  29) 

./' = 286,7 6/)% 

 
 
 

� Perda radiativa 
� ./' = ∈ 7(�/é0

� − �∞
�) 

� ./' = 0,9,5,67 , 109:(416,7� − 302�) 
� ./' = 1113,6 6/)% 
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B) Memorial de cálculo do forno abóbada 

 

Perda na lateral do forno abóbada 

� Perda convectiva: 

./' = ℎ(�/é0 −  �∞) 

./' = 2,5(37,8 −  27) 

./' = 17,5 6/)% 

     

� Perda radiativa 
 

./' = ∈ 7(�/é0
� − �∞

�) 
./' = 0,9,5,67 , 109:(307� − 300�) 

./' = 39,95 6/)% 
 

 

Perda na cobertura superior do forno abóbada 

� Perda convectiva: 

./' = ℎ(�/é0 −  �∞) 

./' = 2,5(86,3 −  27) 

./' = 148,33 6/)% 

 
 
 

� Perda radiativa 
� ./' = ∈ 7(�/é0

� − �∞
�) 

� ./' = 0,9,5,67 , 109:(359,3� − 300�) 
� ./' = 437,43 6/)% 

 
 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

41 
 

 

Tabela 3. Taxa de transferência de calor do forno abóbada ao ambiente. 

TIPO DE PERDA ENERGIA 

PERDIDA 

ATRAVÉS DA 

PAREDE 

INFERIOR 

CILÍNDRICA 

VERTICAL 

(W/m2) 

ENERGIA 

PERDIDA 

ATRAVÉS DA 

PAREDE 

SUPERIOR 

ESFÉRICA 

(ABÓBADA) 

(W/m2) 

ENERGIA 

PERDIDA 

TOTAL 

PERDIDA 

PELO FORNO 

(W/m2) 

PERCENTUAL 

DE ENERGIA 

PERDIDA 

TOTAL 

RADIATIVA 40 437,4 477,4 74,22 % 

CONVECTIVA 17,5 143,8 165,8 25,78 % 

TOTAL 57,5 585,8 643,2 100 % 

 

Tabela 4. Taxa de transferência de calor do forno caieira ao ambiente. 

TIPO DE PERDA ENERGIA 

PERDIDA 

ATRAVÉS DAS 

PAREDES 

LATERAIS 

(W/m2) 

ENERGIA 

PERDIDA 

ATRAVÉS DA 

COBERTURA 

ABERTA (W/m 2) 

ENERGIA 

PERDIDA 

TOTAL 

PERDIDA 

PELO FORNO 

(W/m2) 

PERCENTUAL 

DE ENERGIA 

PERDIDA 

TOTAL 

RADIATIVA 55,6 1113,6 1169,3 79 % 

CONVECTIVA 23,3 286,7 310 21 % 

TOTAL 73,8 1400,3 1479,3 100% 

 

Como se pode perceber, a energia perdida através das paredes laterais do forno 

abóbada é menor que a energia perdida pelas laterais do forno caieira, em virtude da 

maior espessura da parede inferior cilíndrica vertical. 

Comparando as energias perdidas através da parede superior do forno caieira e 

da parede superior esférica do abóbada, observou-se que a configuração caieira perde 

uma maior taxa de calor do que a do forno caieira, cerca de 2,4 vezes mais, em virtude 

do forno abóbada possuir uma cobertura de tijolos refratário, enquanto o caieira possui a 

parte superior aberta.  

Efetuando o cálculo da energia total perdida pelos fornos, constatou-se que a 

taxa perdida do forno caieira é 2,3 vezes maior que a taxa perdida pelo forno do tipo 

abóbada, predominantemente devido a energia radiativa perdida na parte aberta superior 

do caieira.   
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4.2. Características físicas 

 

4.2.1. Índice de absorção d’água (AA) 

Os índices de absorção d’água dos blocos cerâmicos de vedação produzidos no 

forno abóbada apresentaram valores individuais variando de 9,49 a 9,92 %. Já os 

produzidos pelo forno caieira variando de 9,6 a 10,4 %. Os dados coletados podem ser 

vistos nos anexos. 

A NBR 15270 indica que a absorção d’água não deve ser inferior a 8% e nem 

superior a 22% e diz que devem ser ensaiados 6 tijolos, com número máximo de 

rejeição igual a 1. Portanto, os tijolos de 8 furos produzidos em ambos os fornos estão 

conformes, já que encontram-se dentro da faixa de limite superior e inferior como pode 

ser observado nas Figuras 22 e 23. 

 

Figura 22. Determinação da absorção d’água dos blocos cerâmicos de vedação 

produzidos pelo forno abóbada. 

 

 

 

Figura 23. Determinação da absorção d’água dos blocos cerâmicos de vedação 

produzidos pelo forno caieira. 
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4.2.2. Gradiente térmico 

Utilizou-se um aquecedor elétrico como mostrado na Figura 24 à temperatura de 
100ºC, e mediu-se as temperaturas através de um termopar tipo K, no momento que o 
regime se encontrava permanente, foi possível obter os gradientes térmicos. 

 

Tabela 5. Gradiente térmico dos blocos cerâmicos produzidos pelo forno caieira 

 T1 ( ºC) T2(ºC) ∆T/ ∆L 
trecho 1 

T3 ( ºC) T4 ( ºC) ∆T/ ∆L 
trecho 2 

Tijolo 1 74 48 6,75 42 35 1,82 

Tijolo 2 78 47 8,05 43 35 2,08 

Tijolo 3 77 48 7,53 41 30 2,86 

Tijolo 4 75 48 7,01 40 32 2,08 

Tijolo 5 78 45 8,57 41 34 1,82 

Tijolo 6 74 43 8,05 41 35 1,56 

 

Os blocos cerâmicos de vedação produzidos no forno Caieira apresentaram 
gradientes térmicos no primeiro trecho variando de 6,75 a 8.57, com um valor médio de 
7,66. Para o segundo trecho, os gradientes térmicos variaram de 1,82 a 2,86, com um 
valor médio de 2,03 

 

 

Figura 24. Aquecimento do tijolo para a obtenção dos gradientes térmicos. 
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Tabela 6. Gradiente térmico dos blocos cerâmicos produzidos pelo forno abóbada 

 T1 ( ºC) T2(ºC) ∆T/ ∆L 
trecho 1 

T3 ( ºC) T4 ( ºC) ∆T/ ∆L 
trecho 2 

Tijolo 1 75 48 7,01 41 32 2,34 

Tijolo 2 77 47 7,79 41 34 1,82 

Tijolo 3 82 46 9,35 41 32 2,34 

Tijolo 4 79 44 9,09 40 35 1,30 

Tijolo 5 80 46 8,83 43 31 3,12 

Tijolo 6 75 47 7,27 41 31 2,60 

 

Os blocos cerâmicos de vedação produzidos no forno abóbada apresentaram 
gradientes térmicos no primeiro trecho variando de 7,01 a 9,35, com um valor médio de 
8,23. Para o segundo trecho, os gradientes térmicos variaram de 1,82 a 3,12, com um 
valor médio de 2,25. Portanto, a diferença dos gradientes térmicos dos tijolos oriundos 
de ambos os fornos não é significativa. O ensaio poderia ser mais preciso se os tijolos 
fossem isolados ao longo de suas faces laterais perpendiculares ao fluxo de calor. 

4.3. Características geométricas 

 

4.3.1.  Dimensões efetivas das faces 

As dimensões efetivas de altura dos blocos cerâmicos produzidos pelo forno 

abóbada variaram de 18,6 a 19,3 cm, já as dimensões efetivas de comprimento dos 

blocos cerâmicos variaram de 18,525 a 18,945 cm e as dimensões efetivas de largura 

dos variaram de 8,605 a 8,905 cm. A NBR 15270 específica várias classes de dimensões 

nominais, nos tijolos avaliados a altura de projeto é de 19 cm, comprimento de 19 cm e 

largura de 9 cm. 

De acordo com a NBR 15270, a tolerância dimensional individual é de 5 mm. O 

critério de aceitação está de acordo com o tópico 3.3 anteriormente apresentado. 

Portanto, os tijolos produzidos pelo forno abóbada estão conformes, já que se 

encontram entre o valor mínimo e o valor máximo aceitável, como se pode observar nos 

gráficos apresentados nas Figuras 25,26 e 27. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

45 
 

 

Figura 25. Determinação das dimensões efetivas de altura dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno abóbada em cm. 

 

 

Figura 26. Determinação das dimensões efetivas de comprimento dos blocos cerâmicos 

produzidos pelo forno abóbada em cm. 

 

 

Figura 27. Determinação das dimensões efetivas de largura dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno abóbada em cm. 
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As dimensões efetivas de altura dos blocos cerâmicos produzidos pelo forno 

caieira variaram de 18,465 a 19,11 cm, já as dimensões efetivas de comprimento dos 

blocos cerâmicos  variaram de 18,465 a 18,965 cm e as dimensões efetivas de largura 

dos variaram de 8,425 a 9,03 cm.  

De acordo com a NBR 15270, a tolerância dimensional individual é de 5 mm. O 

critério de aceitação está de acordo com o tópico 3.3 anteriormente apresentado. 

Portanto, os tijolos produzidos pelo forno caieira estão conformes, já que se encontram 

entre o valor mínimo e o valor máximo aceitável, como se pode observar nos gráficos 

apresentados nas Figuras 28,29 e 30. 

 

 

Figura 28. Determinação das dimensões efetivas de altura dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno caieira em cm. 

 

 

 

Figura 29. Determinação das dimensões efetivas de comprimento dos blocos cerâmicos 

produzidos pelo forno caieira em cm. 
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Figura 30. Determinação das dimensões efetivas de largura dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno caieira em cm. 

 

Segundo a NBR 15270, as tolerâncias dimensionais relacionadas às médias na 
Largura (L), Altura (H) e Comprimento (C) são de ± 3mm em relação as medidas de 
projeto.  A partir dos dados coletados e apresentados anteriormente, temos os seguintes 
comprimentos médios: 

 

Tabela 7. Comprimentos médios efetivos dos blocos de vedação avaliados 

 
Tipo de forno onde os 

tijolos foram 
produzidos 

 

 
Altura média efetiva 

do tijolo 

 
Comprimento Médio 

efetivo do Tijolo 

 
Largura Média efetiva 

do tijolo 

 
Forno Abóbada  

 
18,94 

 
18,70 

 
8,75 

 
Forno Caieira 

 
18,76 

 
18,70 

 
8,72 

 

Como nos tijolos avaliados a altura do projeto é de 19 cm, comprimento de 19 

cm e largura de 9 cm, as médias das dimensões efetivas apresentadas na Tabela 7 dos 

blocos cerâmicos produzidos por ambos os fornos estão na faixa de tolerância. Portanto, 

os tijolos produzidos por ambos estão conformes. 
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4.3.2. Espessura dos septos 

As dimensões individuais das espessuras dos septos nos tijolos 8 furos 

produzidos pelo forno abóbada variaram de 5,55 a 14,9 mm, enquanto que nos tijolos 

produzidos pelo forno caieira variaram de 5,05 a 12,26. De acordo com a NBR 15270, o 

septo interno mínimo aceitável deve ter 6 mm.  

O critério de aceitação está de acordo com o tópico 3.3 anteriormente 

apresentada. Portanto, os tijolos produzidos por ambos os fornos estão não conformes, 

já que 3 ou mais tijolos possuem espessura de septo menor que o valor mínimo 

aceitável, como se pode observar nos gráficos apresentados nas Figuras 31 e 32. 

 

 

Figura 31. Determinação das espessuras dos septos dos blocos cerâmicos produzidos pelo forno 

abóbada em mm. 

 

 

Figura 32. Determinação das espessuras dos septos dos blocos cerâmicos produzidos pelo forno 

caieira em mm. 
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4.3.3. Espessura das paredes externas 

As espessuras das paredes externas nos tijolos 8 furos produzidos pelo forno 

abóbada variaram de 7,1 a 12mm, enquanto que nos tijolos produzidos pelo forno 

caieira variaram de 7 a 12,7. De acordo com a NBR 15270, a espessura da parede 

externa mínima aceitável é de 7 mm.  

O critério de aceitação está de acordo com o tópico 3.3 anteriormente 

apresentado. Portanto, os tijolos produzidos por ambos os fornos estão conformes, já 

que todos possuem espessura de parede externa superior ao valor mínimo aceitável 

como se pode observar nos gráficos apresentados nas Figuras 33 e 34. 

 

 

Figura 33. Determinação das espessuras da parede externa dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno abóbada em mm. 

 

 

Figura 34. Determinação das espessuras da parede externa dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno caieira em mm 
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4.3.4. Desvio em relação ao esquadro (D) 

 

Os desvios das faces dos tijolos 8 furos produzidos pelo forno abóbada variaram 

de 0,00 a 4,86 mm, enquanto que nos tijolos produzidos pelo forno caieira variaram de 

0,00 a 5,23. De acordo com a NBR 15270, o desvio máximo aceitável deve ser de 3 

mm.  

O critério de aceitação está de acordo com o tópico 3.3 anteriormente 

apresentado. Portanto, os tijolos produzidos pelo forno abóbada estão conformes, já que 

do lote de 13 tijolos apenas 1 tem desvio acima do limite máximo aceitável como se 

pode observar no gráfico apresentado na Figura 35. Os tijolos produzidos pelo caieira 

estão não conformes, já que 4 tijolos possuem desvio superior ao limite máximo 

aceitável como se pode observar no gráfico apresentado na Figura 36. 

 

 

Figura 35. Determinação do desvio em relação ao esquadro dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno abóbada em mm. 

 

 

 

Figura 36.  Determinação do desvio em relação ao esquadro dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno caieira em mm. 
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4.3.5. Planeza das faces 

 

As dimensões individuais da planeza das faces dos blocos cerâmicos produzidos 

pelo forno abóbada não apresentaram valores individuais de face côncava e da face 

convexa variando de 0,00 a 5,56. Já as dimensões individuais da planeza das faces dos 

blocos cerâmicos produzidos pelo forno abóbada variaram de 0,00 a 1,16 e da face 

convexa variando de 0,00 a 5,72. O critério de aceitação é de acordo com o tópico 3.3 

anteriormente apresentado.  

Portanto, os tijolos produzidos por ambos os fornos estão não conformes, já que 

o limite máximo da flecha côncava ou convexa aceitável é de 3 mm conforme a NBR 

15270, e mais de 3 tijolos dos dois lotes possuem flechas superiores ao   limite máximo 

aceitável como se pode observar nos gráficos apresentados na Figuras 37 e 38. 

 

 
Figura 37.  Determinação da planeza dos blocos cerâmicos produzidos pelo forno abóbada em 

mm. 

 

 

Figura 38. Determinação da planeza dos blocos cerâmicos produzidos pelo forno caieira em 

mm. 
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4.4. Características mecânicas 

 

Segundo a NBR 15270, este ensaio verifica a capacidade máxima que o bloco 

cerâmico suporta quando submetido a um esforço axial, utilizando uma prensa universal 

de ensaios que simula uma pressão exercida pelo peso da construção sobre os tijolos. Os 

dados obtidos são apresentados nas Tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8. Grandezas verificadas para o cálculo da tensão máxima de compressão dos 

tijolos produzidos pelo forno abóbada. 

 

Corpo de 

Prova 

 

Lméd 

(cm) 

 

Cméd 

(cm) 

 

Área 

(cm²) 

 

Carga Máxima 

(N) 

 

Tensão Máxima de 

Compressão (MPa) 

01 18,7 8,7 162,69 8300 0,51 

02 18,6 8,7 161,82 5500 0,34 

03 18,6 8,8 163,68 4000 0,24 

04 18,8 8,8 165,44 4300 0,26 

05 18,7 8,7 162,69 8100 0,50 

06 18,7 8,7 162,69 6300 0,39 

 

Tabela 9. Grandezas verificadas para o cálculo da tensão máxima de compressão dos 

tijolos produzidos pelo forno caieira. 

 

Corpo de 

Prova 

 

Lméd 

(cm) 

 

Cméd 

 (cm) 

 

Área 

(cm²) 

 

Carga Máxima 

(N) 

 

Tensão Máxima de 

Compressão (MPa) 

01 18,6 8,8 163,68 6350 0,39 

02 18,8 8,9 167,32 6800 0,41 

03 18,6 8,7 161,82 6700 0,41 

04 18,6 8,8 163,68 9700 0,59 

05 18,7 8,6 160,82 4400 0,27 

06 18,9 8,9 168,21 4400 0,26 
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A resistência a compressão dos blocos cerâmicos produzidos no forno abóbada 

variaram de 0,24 MPa a 0,51 Mpa, com um valor médio de 0,37 MPa. Já os blocos 

cerâmicos produzidos no forno caieira variaram de 0,26 a 0,59 MPa, com um valor 

médio de 0,39 MPa. A NBR 15270 indica que a resistência individual à compressão 

individual deve ser ≥ 1,5 MPa, portanto todas as amostras de ambos os fornos foram 

reprovadas.  

 

Figura 39. Ensaio de compressão 
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4.5. Resumo dos ensaios de conformidade 

A Tabela 10 foi elaborada para a melhor compreensão dos resultados obtidos 

nos ensaios geométricos, físicos e mecânicos  

 

Tabela 10. Resumo dos ensaios realizados conforme a NBR 15270. 

Ensaio Forno Abóbada Forno Caieira 

Dimensões efetivas das faces Conforme Conforme 

Desvio em relação ao esquadro (D) Conforme Não Conforme 

Planeza das Faces (F) Não conforme Não conforme 

Espessura das paredes externas (E) Conforme Conforme 

Espessura dos Septos (S) Não conforme Não conforme 

Índice de Absorção D’água (AA) Conforme Conformes 

Resistência à compressão individual (Fb) Não Conforme Não conforme 

 

Como se pode observar, os tijolos produzidos em ambos os fornos não atendem 

aos ensaios recomendados pela NBR 15270.  

As possíveis causas das reprovações nos ensaios geométricos são: problemas na 

conformação de massa na saída da boquilha (equipamento que dá forma aos produtos 

por meio de deformação plástica que a massa recebe ao passar por ela) afetando assim 

as dimensões dos septos ou problemas na operação de corte que é a operação 

responsável pelas dimensões dos tijolos produzidos. 

As possíveis causas da baixa resistência mecânica dos tijolos oriundos de ambos 

os fornos são: a qualidade da matéria-prima, os processos de fabricação anteriores a 

queima e a não conformidade geométrica, já que ambos foram reprovados nos ensaios 

de planeza das faces e espessura dos septos, sendo esse último fundamental, já que 

diminuindo a espessura do septo ocorre uma diminuição da seção transversal que 

suporta o carregamento. 

Como se observou nos ensaios, os corpos de prova produzidos pelos fornos 

abóbada e caieira possuem características físicas, mecânicas e geométricas semelhantes. 

Além disso, o ensaio de isolamento realizado para verificação de gradientes térmicos 

também apresentou resultados semelhantes. Assim, a diferença no rendimento térmico 

de ambos os fornos não é responsável por uma diferença significativa nas propriedades 

dos produtos produzidos. 
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Capítulo 4. Conclusão 
 A partir dos ensaios e da análise do balanço energético, chegamos as seguintes 
conclusões: 

 

1) As perdas radiativas em ambos os fornos são predominantes. O calor radiativo 

perdido no forno abóbada corresponde a 74,22% do calor total perdido e no 

forno caieira corresponde a 79,9% do calor total perdido. As perdas convectivas 

são bem menores em relação às perdas radiativas em virtude da baixa velocidade 

do vento local. 

2) O grande diferencial nas perdas de calor dos fornos caieira e abóbada é que o 

forno caieira possui uma perda significativa de calor na abertura superior, o que 

leva a perdas totais de calor 2,3 vezes maior que as perdas no abóbada; 

3) A elevada perda de calor tem como conseqüência direta um aumento nos custos 

do processo produtivo, além de um maior impacto ambiental pelo consumo de 

lenha, com base nos valores calculados de perda de calor, o forno abóbada 

provoca um menor impacto ambiental 

4) Mesmo os fornos possuindo rendimentos térmicos diferentes, eles produzem 

tijolos de propriedades termofísicas, mecânicas e geométricas semelhantes; 

5) A possível causa da reprovação nos ensaios geométricos é decorrente de 

problemas na conformação de massa na saída da boquilha ou na operação de 

corte; 

6) A possível causa das reprovações no ensaio de compressão pode ser a não 

conformidade nas propriedades geométricas, já que ela altera a seção transversal 

dos tijolos ou a matéria-prima utilizada na fabricação do tijolo; 

7) Tomando como base a NBR 15270, as amostras ensaiadas não são conformes, 

podendo gerar risco de desabamento e o conseqüente risco de perdas humanas. 
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Anexos 

 

Características físicas 

 

Tabela 11. Índice de absorção d’água (AA) – forno caieira 

 massa total (g) massa seca (g) massa úmida (g) índice de absorção (AA) 

Tijolo 1 2621,300 2620,100 2881,300 0,100 

Tijolo 2 2615,200 2613,600 2868,400 0,097 

Tijolo 3 2566,800 2566,200 2822,700 0,100 

Tijolo 4 2634,500 2632,400 2904,900 0,104 

Tijolo 5 2613,600 2613,200 2864,700 0,096 

Tijolo 6 2574,200 2574,200 2826,100 0,098 
 

 

Tabela 12. Índice de absorção d’água (AA) – forno abóbada 

 massa total (g) massa seca (g) massa úmida (g) índice de absorção (AA) 

Tijolo 1 2633,4 2633,4 2890 0,0974 

Tijolo 2 2675,1 2674,3 2939,6 0,0992 

Tijolo 3 2700 2698,9 2964,6 0,0984 

Tijolo 4 2673,6 2673,6 2936,3 0,0983 

Tijolo 5 2624,1 2623 2871,8 0,0949 

Tijolo 6 2643,1 2643,1 2903,3 0,0984 
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Características geométricas 

 

Tabela 13. Dimensões efetivas – forno abóbada 

 H1 (cm) H2 (cm) C1 (cm) C2 (cm) L1 (cm) L2 (cm) 

Tijolo 1 18,84 19,02 18,805 18,7 8,77 8,785 

Tijolo 2 19,3 19,15 18,735 18,76 8,635 8,8 

Tijolo 3 19,17 19,2 18,575 18,645 8,805 8,905 

Tijolo 4 19 18,87 18,87 18,675 8,66 8,875 

Tijolo 5 19,135 18,76 18,665 18,775 8,73 8,705 

Tijolo 6 18,915 18,855 18,785 18,71 8,69 8,735 

Tijolo 7 19,05 18,955 18,71 18,71 8,855 8,605 

Tijolo 8 18,895 18,805 18,575 18,625 8,9 8,855 

Tijolo 9 18,8 19,025 18,62 18,615 8,825 8,61 

Tijolo 10 18,835 18,67 18,945 18,78 8,7 8,835 

Tijolo 11 19,075 19 18,695 18,72 8,7 8,7 

Tijolo 12 18,765 18,6 18,525 18,63 8,72 8,695 

Tijolo 13 18,945 18,925 18,71 18,73 8,75 8,7 
 

Tabela 14. Dimensões efetivas – Forno caieira 

 H1 (cm) H2 (cm) C1(cm) C2 (cm) L1 (cm) L2 (cm) 

Tijolo 1 18,635 18,64 18,64 18,665 8,805 8,75 

Tijolo 2 18,915 18,825 18,825 18,675 8,775 8,845 

Tijolo 3 18,92 18,735 18,735 18,82 7,815 8,71 

Tijolo 4 18,635 18,545 18,545 18,685 8,705 8,705 

Tijolo 5 19,065 18,615 18,615 18,885 8,71 8,675 

Tijolo 6 18,905 18,885 18,885 18,615 8,83 8,685 

Tijolo 7 19,02 18,49 18,49 18,635 8,8745 8,74 

Tijolo 8 19,035 18,465 18,465 18,775 8,805 8,795 

Tijolo 9 19,11 18,6 18,6 18,645 8,425 8,535 

Tijolo 10 18,72 18,9 18,9 18,965 8,935 8,92 

Tijolo 11 18,725 18,555 18,555 18,685 8,7 8,925 

Tijolo 12 18,925 18,665 18,665 18,965 8,815 9,03 

Tijolo 13 18,705 18,72 18,725 18,765 8,71 8,75 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

61 
 

Tabela 15. Dimensões das paredes externas e dos septos – forno abóbada 

 E1 (cm) E2 (cm) E3 (cm) E4 (cm) SI1 (cm) SI2 (cm) SI3 (cm) SI4 (cm) 

Tijolo 1 0,745 0,74 0,74 1 0,93 0,63 0,66 1,182 

Tijolo 2 0,71 1,025 1 0,93 1 0,725 0,595 1,116 

Tijolo 3 0,785 1 0,975 0,9 1 0,695 0,555 1,079 

Tijolo 4 1,03 0,87 1 0,9 1 0,615 0,605 1,49 

Tijolo 5 1,04 0,885 0,97 0,9 1,12 0,805 0,965 1,067 

Tijolo 6 0,97 0,9 1,155 0,885 1 0,61 0,7 1,255 

Tijolo 7 0,885 0,73 1,06 94 1,052 0,675 0,555 1,197 

Tijolo 8 0,9 0,775 0,995 0,82 0,91 0,775 0,995 1,069 

Tijolo 9 0,91 1,015 1,2 1 1,2 0,825 1 1,053 

Tijolo 10 1,038 0,93 1,15 0,96 0,97 0,635 0,595 1,2 

Tijolo 11 0,86 0,87 0,86 0,835 1 0,815 1,5 1,141 

Tijolo 12 0,87 0,86 0,9 1,1 0,93 0,67 0,605 1,053 

Tijolo 13 1,1 1 0,99 1,2 1 0,85 0,855 1,1 

 

Tabela 16. Dimensões das paredes externas e dos septos – forno caieira 

 E1 (cm) E2 (cm) E3 (cm) E4 (cm) SI1 (cm) SI2 (cm) SI3 (cm) SI4 (cm) 

Tijolo 1 0,8 0,8 1,1 0,7 0,575 0,675 0,8 0,936 

Tijolo 2 1,1 0,7 1,18 0,9 0,605 0,625 0,8 1,01 

Tijolo 3 0,8 0,91 1,145 0,765 0,575 0,795 0,74 1,08 

Tijolo 4 0,845 0,9 1,12 1,165 0,715 0,65 0,72 1,147 

Tijolo 5 1,025 0,88 1,02 0,9 0,485 0,925 0,76 0,962 

Tijolo 6 1,035 1 1,055 0,8 0,505 0,885 1,1 1,226 

Tijolo 7 1,04 0,9 1,23 1 0,8 0,56 0,8 0,991 

Tijolo 8 0,775 0,9 1,2 0,9 0,675 0,78 0,8 1,038 

Tijolo 9 1,2 1,2 1,165 1,025 0,765 0,745 0,9 0,984 

Tijolo 10 1,1 0,9 1,3 1,05 0,645 0,835 1,16 1,164 

Tijolo 11 1,27 1,09 1,1 1,3 0,625 0,83 0,74 1,209 

Tijolo 12 0,94 1,05 1,11 0,82 0,6 0,585 1,15 1,18 

Tijolo 13 1,01 1,1 1 0,965 0,655 0,755 1,1 0,9 
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Tabela 17. Desvio em relação ao esquadro (D) - forno abóbada 

 D1 (mm) D2 (mm) 

Tijolo 1 0 1,61 

Tijolo 2 2,2 0 

Tijolo 3 0 0 

Tijolo 4 0 0 

Tijolo 5 0 0 

Tijolo 6 0 3,02 

Tijolo 7 2,03 0 

Tijolo 8 0 1,27 

Tijolo 9 0 4,86 

Tijolo 10 0 1,28 

Tijolo 11 0 2,26 

Tijolo 12 2,47 0 

Tijolo 13 0 0 

 

Tabela 18. Desvio em relação ao esquadro (D) - forno caieira 

 D1 (mm) D2 (mm) 

Tijolo 1 0 2,2 

Tijolo 2 3,29 0 

Tijolo 3 0 0 

Tijolo 4 0 0 

Tijolo 5 3,07 3,05 

Tijolo 6 0 0 

Tijolo 7 0 1,7 

Tijolo 8 0 2,87 

Tijolo 9 0 5,23 

Tijolo 10 0 0 

Tijolo 11 0 3,64 

Tijolo 12 3,3 0 

Tijolo 13 0 0 
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Tabela 19. Planeza das faces – forno abóbada 

 

Face 
Côncava 
1 (mm) 

Face 
Côncava 
2 (mm) 

Face 
Convexa 
1 (mm) 

Face 
Convexa 2 

(mm) 

Tijolo 1 0 0 0 0 

Tijolo 2 0 0 1,45 0 

Tijolo 3 0 0 4,18 0 

Tijolo 4 0 0 5,56 0 

Tijolo 5 0 0 0 0 

Tijolo 6 0 0 2,46 0 

Tijolo 7 0 0 2,57 4,1 

Tijolo 8 0 0 4,5 0 

Tijolo 9 0 0 0 0 

Tijolo 10 0 0 2,13 3,36 

Tijolo 11 0 0 0 0 

Tijolo 12 0 0 0 0 

Tijolo 13 0 0 0 0 

 

 

Tabela 20. Planeza das faces – forno caieira 

 

Face 
Côncava 
1 (mm) 

Face 
Côncava 
2 (mm) 

Face 
Convexa 
1 (mm) 

Face 
Convexa 
2 (mm) 

Tijolo1 0 0 2,63 2,13 

Tijolo2 0 0 5,72 0 

Tijolo3 0 0 0 0 

Tijolo4 0 0 3,35 0 

Tijolo5 0 0 5,67 0 

Tijolo6 0 1,6 0 0 

Tijolo7 0 0 0 2,67 

Tijolo8 0 0 0 0 

Tijolo9 0 0 0 5,28 

Tijolo10 0 0 0 0 

Tijolo11 0 0 0 4,09 

Tijolo12 0 0 2,51 0 

Tijolo13 0 0 0 0 

 

 

 

 


