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I 

 

RESUMO 

 

Na indústria de cerâmica vermelha a telha desponta como o produto mais fabricado pela 

indústria de cerâmica do Seridó/RN, sendo os fornos intermitentes do tipo abóbada e caieira 

os mais utilizados para a queima destas telhas. Verificou-se a necessidade de se fazer um 

estudo da influência exercida pelo tipo de forno no qual as telhas são queimadas nas suas 

propriedades termofísicas, mecânicas e geométricas. Sendo selecionadas 24 amostras de um 

mesmo processo de fabricação, no entanto estas foram posteriormente separadas em dois lotes 

de 12 unidades e levadas a queima no forno caieira e abóbada. É importante ressaltar que os 

corpos de prova não fazem parte do processo produtivo das cerâmicas de onde foram 

utilizados os fornos para queima, ou seja, as cerâmicas gentilmente cederam seus fornos para 

a realização do experimento. Foi realizado um estudo da taxa de transferência de calor ao 

meio ambiente para cada tipo de forno. Assim as amostras após serem queimadas foram 

levadas para análise em laboratório. As propriedades verificadas foram à impermeabilidade, 

determinação da massa seca e da absorção da água, determinação da carga de ruptura à flexão 

e de suas características geométricas. Os ensaios foram realizados segundo a norma ABNT - 

NBR 15310. O calculo da taxa de transferência de calor mostrou que o forno abóbada é mais 

eficiente que o caieira, no entanto os resultados dos ensaios nas amostras mostraram que não 

houve superioridade de uma amostra sobre outra, assim os fornos não tiveram influência no 

desempenho das telhas.  

   

 

Palavras-chave: Telhas cerâmica, fornos intermitentes, propriedades termofísicas, 

transferência de calor.  
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ABSTRACT 

 

In the industry of ceramic in Rio G. do Norte, tile stands out as the most manufactured 

product by this industry, being the intermittent kiln abóbada and caieira the principal type of 

kiln used in burning. There was a need to make a study of the influence exerted by the type of 

kiln in which tiles are burnt in their thermo physical properties. The analysis started with 24 

raw samples of tile, which was split in two groups of 12 samples and burnt in Abóbada and 

Caieira kiln. Besides that, it was made study of the tax of heat transfer to the environment (for 

each kiln). After having been burnt the samples were taken for laboratory analysis. The 

properties verified were impermeability, determination of dry mass, absorption of water, the 

load of bending rupture and its geometric characteristics, the tests were conducted following 

the currents standards. The tests were carried out according to the ABNT - NBR 15310. The 

calculation of the rate of heat transfer showed that the abóbada kiln is more efficient than the 

Caieira, however the results of tests on the samples revealed no superiority of one over 

another sample. So the furnace had no influence on the performance of the ceramic tiles. 

 

 

Key words: Ceramic tiles, intermittent kiln, thermal physical properties.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação do trabalho 

 

O setor industrial da cerâmica é bastante diversificado, dividindo-se 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, além disso, existem fabricantes de matérias-

primas sintéticas para cerâmica (alumina calcinada, alumina eletro fundida, carbeto de silício 

e outras), de vidrados e corantes, gesso, equipamento e alguns produtos químicos auxiliares 

(ABC – Associação brasileira de cerâmica, 2010). 

A indústria de cerâmica vermelha abrange um grupo de materiais cerâmicos 

constituído por tijolos, telhas, tubos, lajotas, vasos ornamentais, agregados leves de argila 

expandida, etc. No que se refere à matéria-prima, o setor de cerâmica vermelha utiliza 

basicamente argila comum, em que a massa é tipo mono componente - só argila - e pode ser 

denominada de simples ou natural. A massa ideal é obtida, em geral, com base na experiência 

acumulada, visando uma composição ideal de plasticidade e fusibilidade, facilitando o 

manuseio e propiciando resistência mecânica durante a queima (Carvalho, 2001). 

Segundo Bustamante, 2000, a indústria de cerâmica estrutural no Brasil é bastante 

pulverizada, em micro e pequenas empresas, quase sempre de organização simples e familiar, 

esta indústria tem grande importância para o país, tendo participação no PIB – Produto 

Interno Bruto – da ordem de 1,0%.  

Levantamentos mostram que existem 11.000 unidades produtivas, em uma média de 

25 a 30 empregados, somando entre 250.000 a 300.000 empregos, sendo que seu raio médio 

de ação quanto ao envio dos produtos é de 250 km, além desta quilometragem o transporte 

torna-se inviabilizado. No caso das telhas o alcance é maior sendo de 500 km havendo casos 

de 700 km para telhas especiais.  

Calcula-se que o valor da produção anual pode estar ao redor de US$ 2 500 milhões. 

Essa renda fica nos locais de produção, com alto significado social na criação de emprego ao 

propiciar a construção em geral principalmente moradias. 

No Rio Grande do Norte existe um parque cerâmico que abrange empresas produtoras 

de tijolos, telhas, lajotas, além de outros produtos. Este setor possui cerca de 160 indústrias 
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em atividade, localizada em 39 municípios, com produção de 83.000.000 peças/mês e 

empregando diretamente mais de 5.000 trabalhadores.  

O setor é constituído predominantemente por microempresas, de gestão familiar ou 

associativa, de baixa demanda tecnológica. Estas características tornam este segmento muito 

importante para a economia do estado, gerando empregos e conseqüentemente contribuindo 

na geração de renda destes municípios (Carvalho, 2001). 

Na indústria de cerâmica vermelha a telha desponta como o produto mais fabricado 

pela indústria de cerâmica do Seridó/RN, sendo os fornos intermitentes do tipo abóbada e 

caieira os principais fornos utilizados para a queima destas telhas. Verificou-se a necessidade 

de se fazer um estudo da influência exercida pelo tipo de forno no qual as telhas são 

queimadas nas suas propriedades termofísicas, mecânicas e geométricas.  

Foram selecionadas 24 amostras de um mesmo lote, no entanto estas foram 

posteriormente separadas em dois lotes de 12 unidades e levadas para queima nos fornos 

caieira e no forno abóbada, assim as amostras pós-queima foram levadas para análise em 

laboratório.  

As propriedades verificadas foram à impermeabilidade, determinação da massa seca e 

da absorção da água, determinação da carga de ruptura à flexão e de suas características 

geométricas, os ensaios foram realizados à luz das normas vigentes. Atrelado aos ensaios nas 

telhas, também foram realizados medições nos dois tipos de fornos acima citados, como as 

suas respectivas dimensões, capacidade de carga, e as temperaturas nas suas paredes externas 

e teto para que fosse possível calcular a taxa de transferência de calor para o meio ambiente. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Analisar e comparar o comportamento termofísico, mecânico e geométrico de telhas 

cerâmicas queimadas em um forno caieira e num forno abóbada, tendo como base a norma 

ABNT - NBR 15310.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

� Estudo das propriedades geométricas das telhas, tais como, as dimensões básicas das 

telhas (comprimento efetivo, largura efetiva, altura do pino e planaridade). 

� Estudo da propriedade mecânica das telhas, por meio do ensaio de flexão simples; 

� Estudo das propriedades termofísicas das telhas no que se refere à ao gradiente térmico e 

coeficiente de condutividade térmica; 

� Estudo da impermeabilidade e determinação da massa seca e da absorção de água; 

� Análise comparativa do rendimento das telhas queimadas nos fornos caieira e abóbada;   

� Determinação e comparação da taxa de transferência de calor ao meio ambiente dos 

fornos caieira e abóbada utilizados na queima das telhas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será feita uma revisão sobre a história, a definição e a classificação dos 

processos de fabricação dos materiais cerâmicos, com o propósito de demonstrar os conceitos 

básicos ligados à produção destes tipos de materiais, sendo abordado o contexto da indústria 

cerâmica do estado do Rio Grande do Norte.  

 

2.1. Histórico da cerâmica 

 

 Sendo uma das mais antigas indústrias do mundo, a indústria da cerâmica tem 

provável início quando o homem obtém produtos cerâmicos a partir do cozimento da argila, 

primeiro ao sol e depois em fornos, tendo sido iniciada nos lugares onde escasseava a pedra e 

eram abundantes os materiais argilosos. No período neolítico o homem calafetava cestas de 

vime com barro, posteriormente verificou que poderia dispensar o vime e fez potes só com o 

barro, por meio do processo de observação o homem viu que o calor fazia o barro endurecer, 

surgindo assim à indústria cerâmica propriamente dita (Petrucci, 1998). 

Por ser um material barato e tendo sua matéria-prima abundante, os produtos 

cerâmicos tornam-se logo um produto essencial para a humanidade. Os anais da história 

mostram que já na caldeia o tijolo cozido era bastante utilizado e por volta do ano 4000 aC., 

os assírios obtiveram a cerâmica vidrada, tendo também feito uso de tijolos para a construção 

dos palácios de Korsabad e Sargão. Diferentemente dos caldeus e dos assírios que possuíam 

uma técnica apurada para a fabricação de tijolos, possibilitando a construção de monumentos. 

Na Pérsia o tijolo era utilizado para a fabricação de casas (Petrucci, 1998). 

 Outro povo que possuía o domínio da cerâmica eram os romanos, em Roma era feito o 

uso de telhas cozidas de boa qualidade e tijolos queimados nas construções, eles levaram o 

conhecimento a toda parte do império e assim a fabricação de cerâmica se tornaria uma 

atividade industrial, esta forma de se fabricar cerâmica no que diz respeito à extração da 

argila, preparação da massa, secagem e queima foi utilizada na Europa até o final do século 

XIX.  

O sistema produtivo começou a sofrer mudanças a partir da revolução industrial, 

juntamente com o surgimento da máquina motriz a vapor, tornando a operação de preparação 

da massa cerâmica e de extrusão dos elementos mecanizadas gerando um aumento na cadeia 
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produtiva. Outro grande avanço se deu no surgimento do forno anular do tipo Hoffmann, com 

este novo sistema se racionalizou a produção, fazendo com que o consumo térmico dos fornos 

fosse reduzido consideravelmente (Facincani, 1992). 

No continente americano, a cerâmica desenvolveu-se entre os muitos povos da Era 

Pré-colombiana. Os Maias, Astecas e Toltecas produziram belas peças no atual México e os 

Incas e outros povos que lhes antecederam no Peru fabricaram peças cerâmicas com muita 

habilidade.  

 No Brasil, a fabricação da cerâmica vermelha tem registros nos estados de 

Pernambuco e da Bahia no século XVI. Historicamente, a produção de cerâmica no Brasil 

remonta o período colonial, no qual eram produzidos produtos da cerâmica vermelha (tijolos e 

telhas).  

As primeiras telhas produzidas no Brasil eram conformadas manualmente, com mão-

de-obra escrava, utilizando como molde as próprias pernas, esse registro pode ser constatado 

através de antigas peças que apresentam a forma da estrutura óssea humana.  

O período de maior industrialização do setor cerâmico tem início no estado de São 

Paulo por volta de 1915, com ênfase na produção de louças e porcelanas. Inúmeras indústrias 

surgem após o período da segunda guerra, produzindo diversos produtos cerâmicos como 

isoladores elétricos de porcelana, louças e porcelanas de mesa, cerâmica sanitária, refratários 

e revestimento cerâmico como pisos, azulejos e pastilhas (Nascimento, 2007). 

O parque cerâmico do Rio Grande do Norte abrange empresas produtoras de tijolos, 

telhas, lajotas, além de outros produtos. Tais empresas estão localizadas na zona rural, 

concentradas nas proximidades de Natal, no vale do Rio Açu, e na região do Seridó. Além 

destes pontos, elas podem ainda ocorrer dispersas, em diversos municípios.  

O setor de cerâmica vermelha local é constituído predominantemente por 

microempresas, de gestão familiar ou associativa, de baixa demanda tecnológica. Estas 

características tornam este segmento muito importante para a economia do estado, porque 

geram empregos nas regiões mais carentes, contribuindo significativamente para fixar o 

homem ao campo, evitando a sua migração para as grandes cidades.  
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2.2. Processos de fabricação da cerâmica vermelha 

 

De uma maneira geral, a fabricação de produtos da cerâmica vermelha compreende as 

fases de exploração do barreiro e tratamento prévio da matéria-prima, passando pela 

moldagem e secagem do produto até que este seja levado à queima, na figura 1, tem-se um 

esquema deste processo. Durante o processo produtivo alguns problemas podem aparecer 

como o aparecimento de trincas, deformações, variação no processo de extrusão, no corte, na 

quantidade produzida, etc., para que tais problemas não venham a acontecer é necessário um 

maior conhecimento técnico dos processos de fabricação por parte dos ceramistas.   

 

 

Figura 1. Esquema de fabricação da cerâmica vermelha. 

Fonte: adaptado do site ABC – Associação brasileira de cerâmica. 
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• Exploração de jazidas 

 

Antes de começar a explorar a jazida, estudos prévios são necessários sobre o tipo de 

argila que será retirada do local, segundo (Petrucci, 1998) o estudo do material será feito 

quanto à composição – teor de material argiloso- pureza e características físicas. A apreciação 

do material irá até o seu comportamento sob secagem e cozimento.  

Este estudo inicial é imprescindível, pois fornecerá quais produtos poderão ser obtidos 

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

equipamento deverá ser empregado. Para se precisar o valor comercial da jazida é necessário 

conhecer a qualidade e a quantidade da matéria-prima disponível, assim como a localização, 

acesso, facilidade de transporte, etc.    

Após o estudo dos serviços de extração deve haver um planejamento de lavra, neste 

planejamento são observados os seguintes tópicos (Bouth, 2008): quantidade de solo arável a 

ser retirada (decapeamento); retirada do solo arável; quantidade diária de extração de argila; 

tratamento prévio do material extraído; disposição do material em estoque – quantidade de 

camadas, inclinação, etc.; procurar escavar de maneira que os buracos sejam utilizados para 

represar água, para a criação de peixes e camarões. Utilizar racionalmente a escavadeira, 

retirando a argila de maneira uniforme, por etapas seqüenciais, partindo de um mesmo ponto, 

fazendo bancos para a extração, para economizar transporte, drenar a água e ter segurança no 

trabalho. As escavações de uma jazida podem ser conduzidas de duas maneiras, a primeira 

escavação por sangras e a segunda escavação por rampas. 

 

• Argila 

 

A argila utilizada na indústria de cerâmica vermelha é encontrada em baixadas nas 

margens de rios e em morros. Normalmente a argila adequada para a fabricação de 

materiais cerâmicos fica depositada numa profundidade de 1,5 m.  

É um material natural, de textura terrosa, de granulação fina, constituída 

essencialmente de argilominerais (silicato de alumínio ou magnésio hidratado), podendo 

conter outros tipos de minerais tais como quartzo, mica, pirita, hematita, etc., matéria 

orgânica e outras impurezas (Bouth, 2008). 

Estando a argila na presença de água os argilominerais conferem uma série de 

propriedades tais como: plasticidade, resistência mecânica a úmido, retração linear de 
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secagem, compactação, tixotropia e viscosidade de suspensões aquosas. Os principais 

grupos de argilominerais são caulinita, ilita e esmectitas ou montmorilonita. A presença de 

outros minerais na argila, muitas vezes é considerada como impurezas, podendo afetar 

substancialmente suas características para uma dada aplicação, por esta razão os minerais 

indesejáveis são eliminados por processos físicos (ABC - Associação Brasileira de 

Cerâmica, 2010). 

As argilas apresentam uma enorme gama de aplicações, tanto na área de cerâmica 

como em outras áreas tecnológicas. Pode-se dizer que em quase todos os segmentos de 

cerâmica tradicional a argila constitui total ou parcialmente a composição das massas. De 

um modo geral, as argilas que são mais adequadas à fabricação dos produtos de cerâmica 

vermelha apresentam em sua constituição os argilominerais ilita, de camadas mistas ilita-

montmorilonita e clorita-montmorilonita, além de caulinita, pequenos teores de 

montmorilonita e compostos de ferro. 

Quanto à classificação a argila pode ser agrupada em dois grupos: argilas plásticas e 

não-plásticas, sendo as plásticas essenciais na fase de conformação, enquanto as não-

plásticas atuam durante o processamento térmico (Motta, 2001). A tabela 1 exemplifica os 

principais produtos usados na cerâmica vermelha e algumas características técnicas do 

processo. 

 

Tabela 1. Matéria-prima utilizada e características do processo de fabricação da cerâmica 
vermelha. 

 

 

• Tratamento da matéria-prima 

 
Após a extração da argila, esta deve ser preparada para a industrialização. Esse preparo 

pode ter as mais variadas formas, por exemplo, na própria jazida pode ser feita uma seleção 
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prévia no que diz respeito à composição, dureza, plasticidade etc. O tratamento da matéria-

prima compreende todos os processos de depuração, divisão homogeneização e obtenção da 

umidade adequada da matéria-prima. Estas operações precedem os processos de extrusão, 

secagem e queima do material. 

Segundo (Petrucci, 1998) tratamento da matéria-prima pode ser subdividido em 

processos naturais, que compreendem geralmente a mistura, meteorização, amadurecimento, 

apodrecimento e levigação da matéria-prima e processos mecânicos de tratamento, utilizados 

em fábricas de maior porte, onde a quantidade de argila manipulada diariamente é muito 

grande, sendo necessárias grandes áreas e armazéns se tais indústrias utilizassem o processo 

natural de tratamento. Para baratear a preparação do material deve ser economizado espaço e 

tempo, o que se consegue usando maquinaria apropriada, conseguindo assim o mesmo efeito 

daqueles processos, só que com rapidez e em menor área.  Existem vários tipos de maquinário 

com finalidade de preparação e conformação da massa, estes equipamentos podem ser 

instalados num tipo de configuração que é apresentado na figura 2, sendo: 

 

     

Figura 2. Sala de máquinas de preparação e extrusão. 

Fonte: site da Bonfanti. 
 



 

 

10 

 

• Extrusão 

 
A extrusão é usada para o processamento de produtos cerâmicos há mais de 150 anos, 

tendo a tecnologia sofrido pequenas alterações a partir da década de 50 do século passado. No 

entanto este processo de conformação industrial tem se revelado essencial nas indústrias de 

cerâmicas vermelha (Ribeiro et al, 2003). Esta operação tem uma elevada produtividade nos 

produtos de seção transversal constante e muito importante em termos de homogeneização e 

retirada do ar da massa. 

Alguns fatores podem prejudicar rendimento do processo de extrusão afetando assim a 

qualidade dos produtos finais, entre eles destacam-se: a composição e a preparação das 

massas cerâmicas, a plasticidade das massas, os moldes (boquilhas) usados, o tipo de 

extrusora e a qualidade do vácuo. Para evitar a fabricação de materiais defeituosos é 

necessário fiscalizar à preparação da massa, escolhendo adequadamente as matérias-primas e 

controlando o teor de umidade, obtendo assim uma plasticidade mais adequada. Outro fator 

que deve ser levado em conta é a velocidade de extrusão, que condiciona a pressão de 

extrusão e o molde ao tipo de material extrudado. Por fim o revestimento das paredes internas 

da extrusora deverá ser rugoso e a hélice bem  polida, para que a cada avanço da massa na 

extrusora ocorra corretamente.  

 

• Corte 

 
O corte do material extrudado (telhas, tijolos e lajotas) pode ser obtido de duas 

maneiras, manual ou automática, sendo que o corte automático é mais prático e eficiente, 

possibilitando uma maior produção de peças.  

Segundo (Carvalho, 2001) de um total de 159 cerâmicas existentes no RN, 101 delas 

produzem telhas, das quais, 96 usam cortador automático de diversos modelos; apenas 5 

cerâmicas fazem o corte manual, usando ainda um equipamento conhecido como cágado. Os 

donos destas cerâmicas argumentam que o corte manual deixa a telha com melhor qualidade, 

apesar reduzida produtividade alcançada.  

Fabricam tijolos e/ou lajotas 85 cerâmicas, das quais apenas 29 usam cortador 

automático, enquanto as outras 56 usam o cortador manual. 
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• Carimbo 

 
A utilização do carimbo é uma exigência da ABNT para telhas e tijolos e da Portaria 

152 do INMETRO para blocos cerâmicos, sendo aplicado logo após a saída da maromba, por 

uma peça cilíndrica na extremidade de um suporte pressionada sobre o produto, em seguida é 

efetuado o corte do produto. Nesta peça estão gravadas as informações que precisam ficar 

impressas no produto cerâmico, em alto ou em baixo relevo.  

As telhas devem ter o nome da cerâmica e o município onde são fabricadas. Para 

efeito de divulgação, as empresas colocam também o nº de telefone para contato. 

 

• Secagem 

 
Após o processo de extrusão a peça permanece com cerca de 5 a 35% de água, durante 

a secagem esta água livre evapora, permanecendo no material uma umidade de equilíbrio, ou 

seja, aquela capaz de provocar uma tensão de vapor igual à existente no ar em suas condições 

de temperatura e grau higrométrico. 

O mecanismo total de secagem é exatamente uma evaporação de umidade na 

superfície do material, seguida de uma difusão de umidade das zonas internas de maior 

concentração para as externas de menor concentração. Estes dois fenômenos, evaporação 

superficial e difusão interna através da peça, devem ser realizadas simultaneamente e com a 

mesma velocidade, até que se interrompa a secagem ou até o final da mesma (Pretrucci, 

1998). 

A secagem resultará em retração das peças e conseqüentemente, em deformação, se 

esta operação não for bem conduzida. Essa retração ocorre quando a água absorvida evapora, 

sendo que a água presente nos poros não causa deformação, porque é substituída 

imediatamente por ar (Santos, 1995). Caso a peça seja levada ao forno se a secagem a 

umidade em seu interior ficará retida pela crosta externa, aparecendo tensões internas e o 

conseqüente fendilhamento. Uma secagem não uniforme fará que surjam distorções nas peças, 

em contra partida se for muito lenta a produção tornar-se-á antieconômica.          

A secagem pode ser dividida em natural, artificial ou mista.  

Nas cerâmicas do Rio Grande do Norte a secagem é predominantemente natural, em 

razão do clima quente, mas também existe a artificial (Carvalho, 2001), na tabela 2 veremos 

quais são os tipos mais utilizados de secagem nas cerâmicas do Rio Grande do Norte.  
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Tabela 2. Tipo de secagem nas cerâmicas do Rio G. do Norte. 

  

SECAGEM NATURAL SECAGEM ARTIFICIAL 

Ao ar 
livre 

Em 
galpões 

Ao ar livre e em 
galpões 

Secador 
fechado 

Secador 
túnel 

Secador 
aberto 

Empresas 21 66 72 05 07 01 

TOTAL 159 13 
Fonte: adaptado de Carvalho 

• Queima 

 

Na operação de queima ou sinterização, os produtos cerâmicos adquirem suas 

características finais típicas, como resistência, cor, entre outras, atingidas por uma série de 

transformações estruturais e químicas, que ocorrem quando as argilas são submetidas ao 

calor.  

As temperaturas de queima são da ordem de 750ºC a 900ºC para tijolos, de 900ºC a 950ºC 

para telhas e 950ºC a 1200ºC para tubos cerâmicos (Wittwer et al, 1997). A queima dos 

produtos cerâmicos é realizada em três ou quatro dias, sendo dividida em três estágios (ABC - 

Associação Brasileira de Cerâmica, 2010): 

1. Aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura desejada; 

2. Patamar durante certo tempo na temperatura especificada; 

3. Resfriamento até temperaturas inferiores a 200 ºC. 

O produto quando submetido a tal tratamento térmico sofre uma séria de 

transformações em função dos componentes da massa, tais como: perda da massa, 

desenvolvimento de novas fases cristalinas, formação de fase vítrea e a soldagem das 

partículas.  

A queima dos produtos cerâmicos são realizadas em fornos contínuos ou intermitentes, 

cujo gradiente térmico mostra uma grande variação. O processo segue uma curva pré-

estabelecida que relaciona a temperatura da peça e o tempo de aquecimento, mostrado na 

Figura 3.  

É muito importante controlar o processo de aquecimento e resfriamento dos fornos 

cerâmicos, isto é, a velocidade com que a temperatura aumenta ou diminui ao longo do 

tempo, pois durante este processo ocorrem variações a dimensionais (expansão e contração) e 

se os tempos adequados não forem obedecidos, poderão ocorrer deformações, fissuras ou 

quebras das peças. Cada tipo de argila possui sua própria curva de processamento individual, 

que deve ser seguida pelos operadores dos fornos (Andrade, 2009). 
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A combinação do tempo total de queima e temperatura além de ser muito importante 

na qualidade final dos produtos cerâmicos exercem influência diretamente no consumo de 

energia. Peças queimadas durante muito tempo e expostas a temperaturas muito altas podem 

ficar sobre queimadas. Por outro lado, temperaturas muito baixas ou tempos de queima muito 

curtos, geram peças cruas, principalmente nos pontos mais frios da fornalha.  

 

Figura 3. Curva de queima teórica para produtos da cerâmica vermelha. 

Fonte: Sudene /Itep 

 

O alinhamento e regulagem dos queimadores dos fornos, também são fundamentais 

para uma boa homogeneização do calor no interior do forno. Calor mal distribuído resulta em 

peças, numa mesma fornada, cruas, sobre queimadas e boas, dependendo do posicionamento 

no forno. Portanto, a função do estabelecimento da curva de queima é determinar as faixas de 

temperatura onde o aquecimento ou o resfriamento deve ser acelerado ou retardado. A 

qualidade do produto final e o rendimento da queima, em termos do aproveitamento, é uma 

função do modo como a queima é conduzida (Santos, 2000). 

2.3. Fornos cerâmicos 

 Segundo Sposto, 2007, os fornos cerâmicos empregados na indústria da cerâmica 

vermelha são classificados segundo seu processo de queima, podendo ser intermitentes ou 

contínuos. 

• Fornos intermitentes 

Nestes fornos o processo de queima se dá sob a forma de bateladas, sendo 

classificados como Caieira, Chama Reversível ou Forno Circular, Paulistinha/Abóbada e 
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Plataforma. Apresentam as seguintes vantagens: concepção simples, de construção fácil e 

rápida, baixo custo de construção. As desvantagens são: não há controle dos gases, 

aquecimento irregular, grande consumo específico, difícil aproveitamento dos gases de 

exaustão. 

 

• Fornos contínuos 

 
  Os fornos contínuos são aqueles em que o processo de queima se faz de forma 

contínua, sem interrupção para descarga ou carregamento das peças. Nestes fornos, enquanto 

um lote de peças está chegando ao final da queima, outra quantidade igual ou semelhante está 

sendo iniciada, sem descontinuidade do processo. Podem ser dos tipos Anular e Túnel. 

2.4. Consumo energético da indústria de cerâmica vermelha 

 
 A indústria cerâmica vermelha, assim como todo o setor cerâmico é um grande 

consumidor de energia, sendo estimado em 2009 um consumo de energia da ordem de 4,1 

milhões de tep (tep = toneladas equivalentes de petróleo, onde 01 tep = 41,87 x 1 bilhão J = 

10 x 10 bilhões cal = 11,63 MWh), como pode ser visto na tabela 3, as fontes de energia mais 

utilizadas são: a lenha,  o gás natural, o óleo combustível e a eletricidade (MME, 2009). 

 
Tabela 3. Consumo de energia do setor cerâmico (em tep). 

UNIDADE: 10³ tep 

FONTES 2005 2006 2007 2008 2009 
Gás Natural 831 901 960 1007 1000 
Carvão Vapor 70 42 33 09 01 
Lenha 1.710 1.762 1.885 2.122 2.081 
Outras Recuperações 36 32 35 53 53 
Óleo Diesel 09 08 07 08 08 
Óleo Combustível 268 285 313 322 322 
Gás Liquefeito de Petróleo 148 151 153 166 162 
Outras de Petróleo 71 76 170 173 179 
Gás Canalizado 00 00 00 00 00 
Eletricidade 270 276 284 298 300 

TOTAL 3413 3533 3840 4158 4106 
Fonte: adaptado de MME, balanço energético nacional 
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 A tabela 4 enfatiza ainda mais a utilização da lenha como a principal fonte de energia 

da indústria cerâmica, com uma participação de 50,7%, sendo seguida pelo gás natural com 

uma participação de 24,4%.  Em função da representatividade dos volumes de consumo de 

lenha, a atividade cerâmica deve ter especial atenção aos problemas ambientais causados pela 

sua queima, em função da produção de cinzas, óxidos de enxofre, dióxido de carbono e 

óxidos de nitrogênio, causadores de chuva ácida e de danos à camada de ozônio. 

 

Tabela 4. Consumo de energia do setor cerâmico (em %). 

UNIDADE: % 

FONTES 2005 2006 2007 2008 2009 
Lenha 50,1 49,9 49,1 51,0 50,7 

Gás Natural 24,3 25,5 25,0 24,3 24,4 

Óleo Combustível 7,8 8,1 8,1 7,7 7,8 

Eletricidade 7,9 7,8 7,4 7,2 7,3 

Outras 9,8 8,7 10,4 9,8 9,8 

TOTAL 100 100 100 100 100 
Fonte: adaptado de MME, balanço energético nacional 

2.5. Os produtos da indústria de cerâmica vermelha do Rio Grande do Norte 

 
 Segundo Carvalho, 2001 o tijolo, a telha e a lajota são os produtos mais fabricados 

pela indústria de cerâmica vermelha do Rio G. do Norte, as empresas que produzem telhas, 

com pequenas adaptações podem produzir também tijolos e lajotas. Já as empresas que 

produzem tijolos, podem fabricar facilmente lajotas, mas nem sempre podem produzir telhas.  

A base de produção de cada uma das cerâmicas do estado está apresentada na Tabela 

5. Em 98 cerâmicas, a principal atividade é a produção de telhas, as cerâmicas que têm o 

tijolo como base da sua produção são 60 e apenas uma das empresas produz lajota. 

 
Tabela 5. Base da produção das cerâmicas existentes no Rio G. do Norte. 

   BASE DA PRODUÇÃO EMPRESA 
Telhas 98 
Tijolos 60 
Lajotas 01 

TOTAL 159 
      Fonte: adaptado de Carvalho 

 



 

 

 

No tocante da quantidade mensal produzida pel

está apresentada na Tabela 

O Estado produz cerca de

produção é de telha, com 50.186.000 peças/mês ou 61%, e

com 29.796.000 de peças/mês

com 2.399.000 peças/mês 

(Carvalho, 2001). 

 

Tabela 6. Produção mensal das cerâmicas do Rio G. do Norte.

PRODUTO

TOTAL

        

Figura 4

2.5.1.  Telhas 
 

Utilizadas como componentes de cobertura de edificações, as telhas cerâmicas podem 

ser produzidas de duas maneiras, 

características de suas matérias

plásticas. 

35%

No tocante da quantidade mensal produzida pelas cerâmicas do Rio Grande do Norte 

está apresentada na Tabela 6 e na figura 4.  

O Estado produz cerca de 82.799.000 peças/mês, sendo que a maior parte desta 

telha, com 50.186.000 peças/mês ou 61%, em seguida, aparecem os tijolos, 

com 29.796.000 de peças/mês ou 35%, e as lajotas são o terceiro produto mais importante, 

 3%, os demais produtos somam 432.000 peças/mês 

Produção mensal das cerâmicas do Rio G. do Norte.

PRODUTO 
PRODUÇÃO 

(PEÇAS/MÊS) 
Telhas 50.172.000 
Tijolos 29.364.000 
Lajotas 2.831.000 
Outros 432.000 

TOTAL  82.799.000 
     Fonte: adaptado de Carvalho 

 

 
4. Distribuição da produção por tipo de produto.

Fonte: adaptado de Carvalho 
 

Utilizadas como componentes de cobertura de edificações, as telhas cerâmicas podem 

as maneiras, prensadas ou estudadas. Sua produção depende das 

características de suas matérias-primas, constituídas basicamente de argilas plásticas e não
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O Estado do Rio Grande do Norte tem a telha cerâmica como seu principal produto 

como mostrado pela figura 4, os tipos mais comuns são a telha colonial Seridó, vindo em 

seguida a telha Colonial vermelha, que tem a região Açu como grande produtora. As telhas 

canal são produzidas em pequena quantidade em duas cerâmicas de Itajá e, 

experimentalmente, em outras duas do Seridó. As telhas Coloniais brancas e amarelas são 

produzidas em duas cerâmicas de Goianinha estes tipos de telhas são mostrados na figura 5.   

 

Figura 5. Tipos de telhas produzidas no Rio Grande do Norte. 

     Fonte: adaptado de Carvalho 

 

A Região do Seridó é a maior produtora de telhas do RN, onde cerca de  95% da sua 

produção é destinada à outros Estados do Nordeste, especialmente Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe. As telhas da Região do baixo Açu são as de melhor qualidade, e em razão 

disto são mais caras. A maior parte de sua produção é destinada ao consumo interno, e cerca 

de 20% é vendida para outros estados do Nordeste (Carvalho, 2001). 

 

2.6. Transferência de calor 

 

2.6.1. 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. 
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2.6.2. 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, 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. 

 

2.6.3. Modos de transferência de calor 
 

• Condução 

 
 A transferência de calor por condução é o processo pelo qual o calor flui através de um 

sólido, sempre que existir um gradiente de temperatura. O calor fluirá da região de 

temperatura mais alta para a mais baixa. Segundo Keith et al., 2003, a taxa a qual o calor é 

transferido por condução, qk, é proporcional a um gradiente de temperatura dT/dx 

multiplicado pela área A através da qual o calor é transferido Equação 1. 

 

�� ∝ �
��

�	
                  (1) 

 

Nessa relação, T(x) é a temperatura local e x é à distância na direção do fluxo de calor. 

A taxa real do fluxo de calor depende da condutividade térmica k, sendo a condutividade 

térmica uma propriedade do meio. Assim para a condução através de um meio homogêneo, a 

taxa de transferência é: 

 

�� = − ��
��

�	
                  (2) 
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 A equação (2) representa a taxa de transferência de calor por condução, sendo 

chamada lei de condução de Fourier, que a propôs em 1822. A condutividade térmica k é uma 

propriedade do material que indica a quantidade de calor que fluirá por unidade de tempo 

através de uma unidade de área quando o gradiente de temperatura for unitário. No sistema 

internacional de medidas - SI, a área é expressa em metros quadrados (m²), a temperatura em 

Kelvin (K), x em metros (m), a condutividade térmica em watts por metros por Kelvin 

(W/mK) e a taxa de fluxo de calor em watts (W).  

  

• Convecção 

 
 A convecção é a forma de transmissão do calor que ocorre principalmente nos fluidos 

(líquidos e gases). Diferentemente da condução onde o calor é transmitido de átomo a átomo 

sucessivamente, na convecção a propagação do calor se dá através do movimento do fluido 

envolvendo transporte de matéria. 

 A taxa de transferência de calor por convecção entre a superfície e o um fluido pode 

ser calculada a partir da relação: 

 

q� =  h� A ∆T                                                                                                                 (3) 

 

Onde, 

- qc = taxa de transferência de calor por convecção, W; 

- A = área de transferência de calor, m²; 

- ∆T = diferença entre a temperatura da superfície Ts e uma temperatura do 

fluido T∞ em algum local especificado (normalmente longe da superfície), K; 

- hc = coeficiente convectivo local, W/m²K. 

 

A relação expressa pela equação (3) foi originalmente proposta pelo cientista inglês 

Isaac Newton em 1701.  

 

• Convecção natural 

 

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, 
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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). 

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 (4), que é uma combinação do número de Grashof (GrL)  e Prandtl (Pr),  

 

�� =
��∆��³

�²
��                                                                                                            (4) 

 

e pelo número de Nusselt (Nu) na equação (5).  

 

�� =
� �

�
                                                                                                                      (5) 

 

A relação entre o número de Nusselt e o número de Rayleight pode ser feita como 

mostrada pela equação (6), 

 

�� = 0,54��%,&'                                                                                                        (6) 

 

 Desta forma, com os valores de Rayleigth consegue-se achar os valores de Nusselt e 

com isso o coeficiente convectivo experimental. 
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• Radiação 

 
 Em contraste com os mecanismos de condução e convecção, onde a energia é 

transferida através de um meio natural, o calor pode também ser transferido em regiões onde 

existe o vácuo perfeito. O mecanismo neste caso é a radiação eletromagnética que é 

propagada como resultado de uma diferença de temperatura; trata-se da radiação térmica. 

Considerações termodinâmicas mostram que um radiador ideal, ou corpo negro, emite energia 

numa taxa proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo. Quando dois 

corpos trocam calor por radiação, a troca líquida de calor é proporcional à diferença T4. Assim, 

 

q(  = ℇ A) σ +T)
,  −  T&

,-                                                                                                   (7) 

 

 A taxa de fluxo de calor qr, será expressa em watts (W) se a área A1 da superfície for 

expressa em metros quadrados (m²) e as temperaturas T1 e T2 em Kelvin (K). Onde σ é a 

constante de proporcionalidade chamada de constante de Stefan-Boltzmann que vale σ = 5,67 

x 10-8 W/(m².K4).  A emissividade (ℇ- é relação entre o poder emissivo de um corpo qualquer 

e a de um corpo negro, o valor da emissividade varia de 0 a 1. A equação (7) é chamada de lei 

de Stefan-Boltzmann da radiação térmica e vale somente para corpos negros. É importante 

observar que esta equação é válida somente para radiação térmica; outros tipos de radiação 

eletromagnética podem não ser tratados com esta simplicidade. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente capítulo descreve com detalhes os procedimentos experimentais e 

equipamentos utilizados na execução dos ensaios realizados nas telhas cerâmicas, reúne 

informações a cerca do processo de fabricação e queima das telhas e analisa o comportamento 

térmico dos fornos abóbada e caieira.  

3.1. Metodologia 

 

Inicialmente foi realizada uma visita às instalações de uma indústria cerâmica típica da 

região do Seridó no Rio Grande do Norte, sendo realizado a priori um levantamento de todo 

processo de fabricação das telhas cerâmicas lá produzidas, desde a compra da matéria-prima 

(argila) até o armazenamento após a queima nos fornos.   

Em seguida deu-se início a uma bateria de medições nos fornos utilizados para a 

queima das telhas, sendo medidas as suas dimensões, as temperaturas nas paredes externas e 

parte superior, as emissividades das paredes dos fornos, a velocidade do vento no local, da 

umidade relativa do ar e da temperatura ambiente, para que fosse possível realizar o calculo 

da taxa de transferência de calor ao meio ambiente para cada forno. Frisando que tal taxa foi 

avaliada durante o processo de queima do material cerâmico e todas as medidas foram 

tomadas quando os fornos estavam funcionando a plena carga com a uma temperatura de 

900ºC.  

Um grupo de 24 telhas foi selecionado após a secagem e separado em dois grupos de 

12 telhas e posteriormente postos para queima, sendo 12 telhas queimadas no forno caieira e 

outras 12 queimadas no forno abóbada. Após a queima elas foram identificadas com as letras 

A ou C, dependendo do tipo de forno proveniente, seguido de um número que variou de 1 a 

12, caracterizando assim as amostras que foram ensaiadas no laboratório de mecânica dos 

fluidos, laboratório de materiais cerâmicos e laboratório de materiais de construção civil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Os ensaios realizados nas amostras 

foram a planaridade, a impermeabilidade, determinação da massa seca e da absorção de água, 

o de carga de ruptura à flexão e as determinações das características dimensionais. Todos 

estes ensaios foram realizados seguindo todas as recomendações das normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a norma em questão foi a ABNT NBR 

15310, Componentes cerâmicos – Telhas – Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. 
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Além destes ensaios acima citados, foram confeccionados corpos de prova das telhas 

queimadas nos dois tipos de fornos, para que se fosse medido o gradiente térmico, o que nos 

fornecerá informações a respeito da resistência ao fluxo de calor. 

 

3.2. Características da cadeia produtiva   

 

Após a realização de uma pesquisa sobre o processo de fabricação das telhas, foi 

possível montar um resumo sobre a cadeia produtiva da indústria cerâmica de onde as telhas 

são oriundas. 

A argila utilizada é oriunda das várzeas dos rios, lagoas e açudes. Os principais 

fornecedores da argila utilizados na indústria visitada são de Taperoá, Currais novos e dos 

açudes das vizinhanças. Após a chegada da argila na indústria, esta é estocada a céu aberto, 

figura 6, onde sofrerá um processo de misturada na forma direta e na forma de sanduíche com 

enchedeira. 

 

 

Figura 6. Estocagem da argila. 

 

Ficando assim a argila pronta para ser utilizada no processo de fabricação, figura 7.  

O processo de fabricação das telhas tem início no misturador e em seguida no 

laminador como mostrado na figura 8.  
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Figura 7. Argila pronta para o processo de fabricação. 

 

 

Figura 8. Equipamentos utilizados na preparação da massa. 

 

Em seguida a matéria-prima e levada por via de esteiras para a etapa de conformação, 

onde há uma extrusora com módulo de vácuo e cortadores no final da linha, figura 9, sem a 

etapa de prensagem.   

 

 

 

Figura 9. Correia transportadora e extrusora. 

ESTEIRAS EXTRUSORA 
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Após serem extrudadas as telhas vão para a secagem ao ar livre, salvo em dias de 

chuva que as telhas vão para um galpão. Tal processo dura cerca de seis horas. O processo de 

secagem é mostrado pela figura 10. 

 

 

           Figura 10. Secagem ao ar livre. 

 
Estando as telhas secas, inicia-se o processo de queima, que pode ocorrer em fornos 

caieira ou em fornos abóbadas como mostrado na figura 11. Os fornos caieira e abóbada 

possuem capacidade para queimar cerca de 28 mil e 60 mil telhas respectivamente. A queima 

no forno caieira dura cerca de 20 horas com patamar de queima de 925ºC por 5 horas, sendo o 

seu resfriamento feito de forma natural sem a ajuda de equipamentos durante 24 horas. O 

forno abóbada tem um tempo de queima de 40 horas e um patamar de queima de 930ºC por 

10 horas, seu resfriamento é feito com o auxílio de exaustores e dura cerca de 24 horas, figura 

12.  

 

 

Figura 11. Fornos (a) caieira e (b) abóbada. 
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               Figura 12. Resfriamento forçado de um forno abóbada. 

 

As telhas após serem queimadas são estocadas ao lado do forno como mostra a figura 

13, e daí irão ser transportadas para o consumidor final.  

 

 

Figura 13. Estocagem da telha pós queima. 

 

No entanto para que os fornos possam funcionar é necessário combustível, o 

combustível utilizado pela indústria é a lenha de jurema com racha de algaroba, mostrada pela  

figura 14, que tem um custo de R$ 33,00/m³ de lenha, esta lenha é proveniente de um manejo 

florestal na cidade de St. Terezinha/PB. 
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            Figura 14. Estocagem da lenha utilizada na queima. 

 

3.3. Calculo da taxa de transferência de calor 

 

 A taxa de transferência de calor para o meio ambiente nos dois tipos de fornos foi 

avaliado durante o processo de queima do material cerâmico e todas as medidas foram 

tomadas quando os fornos estavam funcionando a plena carga com a uma temperatura de 

900ºC, sendo feito posteriormente uma comparação da taxa dos dois fornos. 

Para a realização dos cálculos faz-se necessário basicamente as dimensões dos fornos 

e os valores das temperaturas nas superfícies das paredes e teto dos fornos (as temperaturas 

foram medidas em diversos postos dos fornos), da temperatura ambiente, valores da 

emissividade superficial das paredes dos fornos e da velocidade do vento no local onde os 

fornos estão instalados. Também sendo medida a temperatura e umidade do ambiente. 

 

� Aparelhagem e instrumentação 

 

a) Termopar; 

b) Pirômetro ótico  

c) Anemômetro  

d) Termômetro digital 

e) Termo-higrômetro; 

f) Trena para as medições geométricas dos fornos. 
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� Procedimento experimental 

 

Para se analisar as taxa de transferência de calor dos dois tipos de configuração citados 

foram primeiramente mensuradas as dimensões de cada forno, a 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 onde foram registradas as temperaturas, os modos de transferência de calor 

e as respectivas dimensões dos fornos e podem ser visualizados nas figuras 15, 16, 17, 18 e 

19. 

 

 

Figura 15. Pontos de medição no forno caieira.  

 

 

Figura 16. Modos de transferência de calor. 
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Figura 17. Dimensões e pontos de medição da temperatura do forno caieira. 

 

 

Figura 18. Pontos de medição no forno abóbada  
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Figura 19. Dimensões e pontos de medição da temperatura do forno abóbada. 

 

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

uma espessura de 35 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. 

Com a obtenção dos resultados pode-se calcular a taxa de 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. 

 

3.4. Inspeção por ensaios 

 

Para o ensaio de carga de ruptura à flexão foram necessárias doze amostras. Para os 

ensaios de planaridade, características dimensionais, determinação de massa seca e absorção 

de água e impermeabilidade foram necessárias apenas seis amostras. 

Os corpos-de-prova foram recebidos, identificados, limpos retirados as rebarbas e 

postos em ambiente protegido para preservar suas características originais. 
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Cada corpo-de-prova é constituído por uma telha, íntegra e isenta de defeitos, 

amostrado de acordo com a norma ABNT NBR 15310. 

 

3.4.1. Critérios para a aceitação e rejeição das amostras 
 

Para determinar se as amostras foram ou não aprovada após os ensaios, deve-se 

recorrer às indicações mostradas pelas tabelas 7 e 8 abaixo.  

Sendo que a tabela 7 foi utilizada para a aceitação ou rejeição do ensaio de flexão, 

onde foram utilizados 12 amostras, separadas em dois grupos de 6 amostras, constituindo 

assim a primeira e segunda amostragem.  

Já nos ensaios de planaridade, características dimensionais, determinação de massa 

seca e absorção de água e impermeabilidade, a aceitação ou rejeição do lote fica condicionada 

ao disposto na tabela 8, pois para estes casos só foram necessários 6 amostras, sendo referido 

por amostragem simples. 

 
Tabela 7. Aceitação e rejeição por dupla amostragem. 

Nº de telhas constituintes 
Unidades não-conformes 

1ª Amostragem 2ª Amostragem 

1ª 

Amostragem 

2ª 

Amostragem 

Nº de 

aceitação 

Nº de 

rejeição 

Nº de 

aceitação 

Nº de 

rejeição 

6 6 1 3 3 4 

   

Tabela 8. Aceitação e rejeição na inspeção por amostragem simples. 

Nº de telhas constituintes Unidades não-conformes 

Amostragem simples Nº de aceitação Nº de rejeição 

6 0 1 

 

Para facilitar o entendimento das tabelas 7 e 8, segue abaixo a aplicação das mesmas: 

 

� Interpretação da Tabela 7 

 

Primeira Amostragem: 

• Quando o nº de unidades defeituosas for menor ou igual ao nº de aceitação, o lote é 

aceito;  
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Exemplo: Número de Unidades Defeituosas for igual a 1 (um). 

 

• Quando o nº de unidades defeituosas for maior ou igual ao nº de rejeição, o lote é 

rejeitado;  

Exemplo: Número de Unidades Defeituosas for igual a 3 (três). 

 

• Quando o nº de unidades defeituosas for maior que o número de aceitação e menor 

que o nº de rejeição, o ensaio é repetido com uma segunda amostragem. 

 

Exemplo: Número de Unidades Defeituosas for igual a 2 (dois) 

 

Segunda Amostragem:  

 

• Quando a soma das unidades defeituosas encontradas na primeira e na segunda 

amostragens for menor ou igual ao número de aceitação, o lote é aceito;  

 

Exemplo: Número de Unidades Defeituosas for igual a 3 (três) 

 

• Quando a soma das unidades defeituosas encontradas na primeira e na segunda 

amostragens for maior ou igual ao número de rejeição, o lote é rejeitado;  

 

Exemplo: Número de Unidades Defeituosas for igual a 4 (quatro). 

 

� Interpretação da Tabela 8 

 

 Amostragem Simples: 

  

• Quando o nº de unidades defeituosas for igual ao nº de aceitação, o lote é aceito;  

 

Exemplo: Número de Unidades Defeituosas for igual a 0 (zero). 

 

• Quando o nº de unidades defeituosas for maior ou igual ao nº de rejeição, o lote é 

rejeitado;  
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Exemplo: Número de Unidades Defeituosas for igual a 1 (um). 

 

3.4.2. Determinação das características dimensionais  
 

• As características dimensionais básicas das telhas cerâmicas são as seguintes 

 
a) Largura de fabricação (L); 

b) Comprimento de fabricação (C); 

c) Altura do pino (Hp); 

 

 

Figura 20. Características dimensionais básicas de telhas simples de sobreposição. 

                                                

• Aparelhagem e instrumentação 
 

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é composta de: 
 

a) Paquímetro com resolução de no mínimo 0,05 mm; 

b) régua metálica graduada com resolução mínima de 1,0 mm. 
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• Tolerância dimensional 

 

A tolerância de dimensões admitida é de ± 2,0% para as dimensões de fabricação. 

Para as telhas extrudadas o pino deve ter altura mínima (Hp) de 3mm. 

 

 

Figura 21. Planaridade e características dimensionais (a) Planaridade, (b) comprimento 
efetivo, (c) largura efetiva. 

 

• Determinação do comprimento efetivo (C), da largura efetiva (L) e da altura do pino 

(Hp) 

 

Após o preparo dos corpos-de-prova, as telhas foram dispostas em uma superfície 

plana, e a medição foi efetuada no sentido transversal e longitudinal, sempre na maior 

dimensão da telha, conforme indicado na figura 21. 

 

3.4.3. Determinação da planaridade (Pl) 
 

Após o preparo dos corpos-de-prova, estes foram ensaiados sobre uma superfície plana 

e indeformável, de dimensões maiores que as telhas. 

O valor da planaridade não deve ser superior a 5 mm, independente do tipo de telha. 

 

• Aparelhagem e instrumentação 

 

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é composta de: 

 

a) Régua de aço com resolução de 1 mm. 
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• Execução do ensaio 

 

As medições nas telhas planas de encaixe, plana de sobreposição e simples de 

sobreposição foram feitas apoiando-as em três pontos e medindo-se o afastamento máximo da 

superfície de uma das extremidades do corpo-de-prova, em relação à superfície de apoio, 

conforme mostrado esquematicamente na figura 22. 

 

 

Figura 22. Determinação da planaridade. 

Fonte: reproduzido da norma ABNT NBR 15310 

 

3.4.4. Verificação da impermeabilidade 

 

Este ensaio consiste na verificação qualitativa da passagem ou não de água através da 

espessura da telha, quando a superfície superior do corpo-de-prova é submetida por um 

determinado tempo a uma pressão constante de água. 

Os resultados dos ensaios de verificação da impermeabilidade são qualitativos 

devendo sempre considerar apenas duas possibilidades para cada corpo-de-prova: o status de 

impermeável ou permeável à água. 

 

• Aparelhagem e instrumentação 

 

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é composta de: 
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a) Uma moldura estanque à água com o respectivo suporte indicados na figura 23, 

com as dimensões da moldura tais que sua área possa recobrir no mínimo 65% 

da área determinada pelo comprimento e largura totais dos corpos-de-prova; 

b) Superfície plana impermeável com área superficial igual ou superior a área do 

corpo-de-prova; 

c) Estufa com temperatura ajustável de 105 ± 5 ºC; 

d) Espelho com área superficial igual ou superior à área da moldura. 

 

 

Figura 23. Aparato para avaliação da impermeabilidade (exemplificação esquemática). 

Fonte: reproduzido da norma ABNT NBR 15310 

 

• Execução do ensaio 

 

O tratamento preliminar engloba as seguintes operações 

 

a) As telhas foram mergulhadas em água à temperatura ambiente durante, no 

mínimo 24 horas; ou no mínimo duas horas em água fervente; 

b) Em seguida as telhas foram secas a uma temperatura de 105 °C ± 5 °C; 

c) A massa de cada corpo-de-prova foi determinada em intervalos de uma hora, até 

que duas pesagens consecutivas de cada corpo-de-prova difiram no máximo em 

0,25%, os corpos-de-prova devem ser pesados imediatamente após a remoção da 

estufa; 
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d) Após a estabilização das pesagens de acordo com o critério acima declarado, os 

corpos-de-prova foram resfriados naturalmente até atingirem a temperatura 

ambiente; 

e) As molduras foram aplicadas às superfícies superiores dos corpos-de-prova e 

seladas de acordo com as indicações da figura 24. A seguir foram preenchidas 

com água suficiente para que a coluna de água em cada uma também atenda às 

indicações da figura 24. Sua altura deve ser mantida constante durante a 

realização do ensaio por meio da reposição d´água; 

f) Os corpos-de-prova foram submetidos à pressão da coluna d’água durante 24 

horas; 

g) A presença de marcas de água na superfície do espelho em qualquer instante 

indica a permeabilidade do corpo-de-prova. 

 

 

Figura 24. Ensaio de impermeabilidade. 

 

3.4.5. Determinação da massa seca e da absorção de água 

 

Será descrito o método de ensaio para a determinação da massa seca (ms) e da 

absorção de água (AA).  

A massa seca e a massa úmida devem ser expressas em gramas. 

Os índices de absorção d´água (AA) devem ser expressos em porcentagens inteiras. 
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• Aparelhagem e instrumentação 

 

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é a seguinte: 

 

a) Balança com resolução de 10 g; 

b) Estufa com temperatura ajustável a (105 ± 5)ºC; 

c) Recipiente com capacidade para acomodar os corpos-de-prova imersos. 

 

• Execução do ensaio 

 

• Determinação da massa seca (ms) 

 

a) Retirou-se do corpo-de-prova o pó e outras partículas soltas; 

b) Submetem-se os corpos-de-prova à secagem em estufa a 105 ± 5 ºC; 

c) Determinou-se a massa individual, em intervalos de uma hora, até que duas 

pesagens consecutivas de cada um deles difiram de no máximo 0,25%, pesando-

os imediatamente após a remoção da estufa; 

d) Mediu-se a massa seca (ms) dos corpos-de-prova após a estabilização das 

pesagens, nas condições acima estabelecidas, expressando-as em gramas. 

 

• Determinação da massa úmida (mu) 

 

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

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

ambiente, em volume suficiente para mantê-los totalmente imersos; 

b) Imersão completa dos corpos-de-prova em água à temperatura                    

ambiente durante 24 horas; 

c) Estando a água do recipiente à temperatura ambiente, os corpos-de-prova 

saturados foram removidos e colocados na vertical em bancada para permitir o 

escorrimento do excesso de água; 

d) A água remanescente foi removida com o auxílio de um pano limpo e úmido, 

observando-se que o tempo decorrido entre a remoção do excesso de água na 

superfície e o término das pesagens não deve ser superior a 15 minutos. 



 

 

39 

 

e) A massa úmida (mu), expressa em gramas, foi determinada pela pesagem de 

cada corpo-de-prova saturado. 

f) Os resultados das pesagens devem ser expressos em gramas. 

 

• Determinação do índice de absorção d´água (AA) 

 

O índice de absorção d´água (AA) de cada corpo-de-prova é determinado pela 

expressão (8): 

 

��+%- =
/01 /2

/2
× 100                                                                                                 (8) 

 

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

expressos em gramas. 

A execução do ensaio da determinação da massa seca e da absorção de água pode ser 

visto através da figura 25. 

 

 

Figura 25. Determinação da massa seca e absorção de água. 

  

3.4.6. Carga de ruptura à flexão simples (FR) 

 

As cargas de ruptura à flexão não devem ser inferiores às indicadas na tabela 9. 
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Tabela 9. Tipos de telhas e cargas de ruptura. 

Tipos de telhas Exemplos Cargas (N) 

Simples de sobreposição 

Telhas capa e canal colonial 

Telhas plan 

Telhas paulista 

Telhas Piauí 

1 000 (100 kgf) 

 

• Aparelhagem e instrumentação 

 

a) Para a execução dos ensaios de telhas planas de encaixe, planas de sobreposição 

e compostas de encaixe é necessário um dispositivo que permita aplicação 

contínua de carga a uma razão máxima de 50 N/s (5kgf/s), com dispositivo de 

leitura de carga analógico ou digital com sensibilidade de 10 N (ou 1 kgf); 

b) Barra de aço de secção circular ou semi-circular, com diâmetro de (20 ± 2) mm e 

comprimento mínimo superior a largura total do corpo-de-prova; conectada, por 

meio de articulação, ao dispositivo de aplicação de carga; 

c) Trena metálica, com resolução mínima de 1 mm. 

d) Apoios e cutelo. 

 

• Apoios – Ensaio de telhas simples de sobreposição 

 

a) Dois apoios inferiores de dimensões iguais ou superiores ao corpo-de-prova e 

aproximadamente 20 mm x 40 mm de secção transversal, revestidos com tira 

de feltro ou borracha nas faces de contato, conforme Figura 26; 

b) Cutelo de madeira dura, argamassa (no traço 1:1, em volume) ou gesso, de 

dimensões iguais ou superiores ao corpo-de-prova, e aproximadamente 20 mm 

x 20 mm de secção transversal, com perfil adaptável à superfície superior da 

telha, revestido com feltro ou borracha na face de contato; 
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Figura 26. Dispositivo para aplicação de carga. 

Fonte: reproduzido da norma ABNT NBR 15310 

 

• Ensaio à flexão de telhas simples de sobreposição 

 

a) Assentou-se o cutelo de madeira dura, gesso ou argamassa, a meia distância das 

duas arestas longitudinais do corpo-de-prova; 

b) Assentou-se sobre o cutelo a barra de aço; 

c) Aplicou-se uma carga a uma velocidade constante de (50±5) N/s, sem golpes, até 

a ruptura do corpo-deprova, em ponto correspondente a metade do comprimento 

da telha, conforme indicado na Figura 27; 

d) Registrou-se o valor da carga máxima de ruptura de cada corpo-de-prova em N, 

arredondada para uma casa decimal; 

e) Determinou-se e registrou-se a carga média de ruptura dos corpos-de-prova em 

N, arredondada para uma casa decimal;  

f) Registrou-se a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar durante a 

realização dos ensaios. 

 

NOTA: Neste caso admite-se a aplicação da carga através da barra de aço apoiada em tira de 

feltro ou borracha. 
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Figura 27. Ensaio de flexão simples. 

 

3.5. Gradiente térmico 

 

Para a o ensaio foram necessários dez corpos de prova, sendo cinco provenientes do 

forno caieira e outros cinco do forno abóbada. As dimensões dos corpos de prova foram 40 

mm x 150 mm com espessura de 7 mm conforme explicitada na figura 28. 

 

         Figura 28. Dimensões dos corpos de prova. 

• Aparelhagem e instrumentação 

 

a) Termopares tipo K; 

b) Dois termômetros digitais; 

c) Uma placa aquecedora com 30 cm x 40 cm e 1100 W de potência. 

 

Ponto de medição 
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• Execução do ensaio 

 

Deixou-se a placa aquecedora a uma temperatura de 130ºC, com os corpos de prova 

em cima da mesma, figura 29. Após quinze minutos todo o sistema já está estabilizado, 

iniciando-se assim as medições das temperaturas na parte superior dos corpos de prova. 

São efetuadas três medições da temperatura para cada corpo de prova, sendo as medidas 

tomadas em intervalos de cinco em cinco minutos. 

 

 

Figura 29. Corpos de prova sobre a placa aquecedora. 

 

Com os valores das temperaturas da placa e da superfície superior de cada corpo de 

prova foram calculados os gradientes térmicos e o valor da média da condutividade 

térmica dos corpos de prova e disposta como mostrado na figura 30. 

 

 

Figura 30. Condução unidimensional através de uma parede plana. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nas medições realizadas em 

cada forno (Caieira e Abóbada) com suas respectivas taxas de transferência de calor ao meio 

ambiente. Em seguida são mostrados as determinações das características dimensionais das 

telhas e os resultados dos ensaios de planaridade, a impermeabilidade, determinação da massa 

seca e da absorção de água e o de carga de ruptura à flexão. Além disso, também são expostos 

os resultados pertinentes ao gradiente térmicos das telhas. 

 

4.1. Calculo da taxa de transferência de calor 

 

Com os resultados das medições das temperaturas e dimensões dos fornos, 

determinaram-se os modos de transferência de calor, considerando o sistema em regime 

permanente e unidimensional.  

Assim foram calculadas as perdas térmicas dos dois fornos para que se pudesse fazer 

uma análise da taxa de transferência de calor ao meio, e por fim, uma análise comparativa 

entre os mesmos.  

O coeficiente convectivo de ambos os fornos de foi de 2,5 W/m2K, tratava-se de um 

processo de convecção natural.  

A temperatura interna de regime permanente para ambos os fornos foi de 900°C. A 

umidade relativa local medida foi de 55% e a velocidade do vento variava de 0,1 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 forno abóbada. A 

emissividade registrada de ambos os fornos 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 10 e 11 mostram as temperaturas registradas nas medições e as tabelas 12 e 

13 os resultados das taxas de transferência de calor ao meio.  
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Tabela 10. Registro das temperaturas em regime permanente (abóbada). 

 

Tabela 11. Registro das temperaturas em regime permanente (caieira).

 

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 NA ABÓBADA (°C)  86,3 

 

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 

T6 33 36 36 35 35 

T7 40 39 36 37 38 

T8 40 43 39 42 41 

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 

T14 28 29 29 30 29 

T15 31 30 29 30 30 

T16 42 37 36 37 38 

TEMPERATURA MÉDIA NAS PAREDES LATERAIS (°C) 37,8 

 

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 
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Tabela 12. Taxa de transferência de calor do forno abóbada ao ambiente. 

TIPO DE PERDA 
ENERGIA PERDIDA 

ATRAVÉS DAS PAREDES 
LATERAIS (W/m²) 

ENERGIA PERDIDA 
ATRAVÉS DA 

ABÓBADA (W/m²) 

ENERGIA 
TOTAL PERDIDA 

PELO FORNO 
(W/m²) 

RADIATIVA 40,0 437,4 477,4 

CONVECTIVA 17,5 148,3 165,8 

TOTAL 57,5 585,8 643,2 

 

Tabela 13. 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 PAREDE 

SUPERIOR (W/m²) 

ENERGIA TOTAL 
PERDIDA PELO 
FORNO (W/m²) 

RADIATIVA 51,8 1113,6 1165,4 

CONVECTIVA 22,0 286,7 308,7 

TOTAL 73,8 1400,3 1474,1 

 

Nota-se a partir das tabelas 12 e 13 que a energia perdida através das paredes laterais 

do forno abóbada é menor que a energia perdida pelas laterais do forno caieira, visto que a 

este forno possui uma maior espessura na parede cilíndrica. 

Comparando-se as energias perdidas através das paredes superiores de ambos os 

fornos, observou-se que a configuração caieira perde uma maior taxa de calor do que a do 

forno abóbada, cerca de 2,4 vezes mais, visto que 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 abóbada, sendo que a 

maior contribuição para esta diferença foi à perda de energia por radiação através da parte 

superior do forno caieira.   

 

4.3. Inspeção por ensaios 

 

Serão mostrados os resultados, por meio de tabelas, referentes as determinações das 

características dimensionais das telhas, dos ensaios de planaridade, a impermeabilidade, 

determinação da massa seca e da absorção de água e o de carga de ruptura à flexão. 
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4.3.1.  Determinação das características dimensionais e planaridade 

 

Realizadas as medições do comprimento efetivo, largura efetiva, altura do pino e 

planaridade, os respectivos valores foram agrupados na tabela 14 para as telhas queimadas no 

forno caieira e na tabela 15 para as do forno abóbada. 

As dimensões foram comparadas com os valores de projeto, que são 505 mm de 

comprimento efetivo, 145 mm de largura efetiva, altura do pino mínima de 3 mm e na 

planaridade  não deve ser maior que 5 mm.  

 

Tabela 14. Resultados da determinação das características dimensionais (caieira). 

AMOSTRA  COMPRIMENTO 
EFETIVO (mm) 

LARGURA 
EFETIVA (mm)  

ALTURA DO 
PINO (mm) 

PLANARIDADE 
(mm) 

C-1 507 142 3 6  
C-2 504 140 3 2  
C-3 499 144 3 5  
C-4 505 139 3 5  
C-5 504 142 3 5 
C-6 499 144 3 4  

 

Tabela 15. Resultados da determinação das características dimensionais (abóbada). 

AMOSTRA  COMPRIMENTO 
EFETIVO (mm) 

LARGURA 
EFETIVA (mm)  

ALTURA DO 
PINO (mm) 

PLANARIDADE 
(mm) 

A-1 503 140 3 5  

A-2 502 143 3 3  

A-3 506 150 3 10 

A-4 508 142 3 7  

A-5 506 144 3 3 

A-6 505 149 3 3  
 

Para que os resultados do comprimento efetivo e da largura efetiva fossem melhores 

analisados com relação ao limite de ± 2%, criaram-se gráficos que estão dispostos nas figuras 

31 e 32 para os valores do comprimento e largura efetiva do forno caieira e as figuras 33 e 34 

para os valores referentes ao forno abóbada.  
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               Figura 31. Tolerância dimensional para o comprimento efetivo (caieira). 

 

 

            Figura 32. Tolerância dimensional para a largura efetiva (caieira). 

 

 

             Figura 33. Tolerância dimensional para o comprimento efetivo (abóbada). 
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           Figura 34. Tolerância dimensional para a largura efetiva (abóbada). 

 

Com base nos resultados das tabelas e dos gráficos acima, verifica-se que para os dois 

conjuntos de amostra, no que se referem ao comprimento efetivo e a altura do pino, todos 

estão conforme os limites estabelecidos em norma. Porém voltando-se para a largura efetiva 

vemos as amostras C-1, C-3, C-5, C-6, A-2, A-4 e A-5, ou seja, 66,7 % das telhas queimadas 

no forno caieira foram aprovadas e 50% das telhas provenientes do forno abóbada estavam 

conformes. No ensaio de planaridade obtivemos a amostra C-1, A-3 e A-4, reprovadas no 

ensaio. 

 

 

4.3.2. Verificação da impermeabilidade 
 

 Os resultados da verificação da impermeabilidade são mostrados nas tabelas 16 e 17 a 

seguir.  

Tabela 16. Resultado da verificação da impermeabilidade (caieira). 

AMOSTRA  STATUS 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

UMIDADE 
RELATIVA DO AR 

(%) 
C-1 IMPERMEÁVEL 29,0 65 
C-2 IMPERMEÁVEL 29,0 65 
C-3 IMPERMEÁVEL 29,0 65 
C-4 IMPERMEÁVEL 30,4 71 
C-5 IMPERMEÁVEL 30,4 71 
C-6 IMPERMEÁVEL 30,4 71 
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Tabela 17. Resultado verificação da impermeabilidade (abóbada). 

AMOSTRA  STATUS TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

UMIDADE 
RELATIVA DO AR 

(%) 
A-1 IMPERMEÁVEL 29,0 62 
A-2 IMPERMEÁVEL 29,0 62 
A-3 IMPERMEÁVEL 29,0 62 
A-4 IMPERMEÁVEL 30,1 73 
A-5 IMPERMEÁVEL 30,1 73 
A-6 IMPERMEÁVEL 30,1 73 

 

 Com o resulta das tabelas acima vemos que todas as amostras passaram no teste de 

impermeabilidade. 

 

4.3.3. Determinação da massa seca e da absorção de água 
  

 Após passagens pela estufa, balança e tanque de água, foram determinadas as massas 

seca e massa úmidas, e em seguida, feitos os cálculos da absorção de água, montaram-se duas 

tabelas com os respectivos valores. Lembrando que o limite máximo de absorção de água é de 

20%. 

  

Tabela 18. Determinação da massa seca e da absorção de água (caieira). 

AMOSTRA MASSA SECA (g) MASSA ÚNIDA (g) AA (%) 

C-1 1063 1147 8 

C-2 1049 1133 8 

C-3 1004 1080 8 

C-4 1045 1126 8 

C-5 1035 1110 7 

C-6 1059 1142 8 
 

Tabela 19. Determinação da massa seca e da absorção de água (abóbada). 

AMOSTRA  MASSA SECA (g) MASSA ÚNIDA (g) AA (%)  

A-1 981 1086 11 

A-2 993 1097 10 

A-3 1147 1240 8 

A-4 980 1084 11 

A-5 1092 1171 7 

A-6 1174 1272 8 
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As tabelas acima demonstram que todas as amostras estão de acordo com a norma, não 

tendo passado nenhuma do limite de 20%. 

 
4.3.4. Carga de ruptura à flexão simples (FR) 
 

 Para a realização deste ensaio as telhas foram deixadas em um tanque com água por 

24h e em seguida foi realizado o ensaio de carga de ruptura a flexão. 

 Diferentemente dos outros ensaios este foi realizado com dupla amostragem, ou seja, 

com 12 amostras para cada tipo de forno. Durante a realização dos experimentos a 

temperatura no ambiente era de 28,6 ºC e uma umidade relativa de 77%.  

 

Tabela 20. Carga de ruptura à flexão simples (caieira). 

AMOSTRA CARGA MÁXIMA (N) 

C-1 2747 

C-2 2060 

C-3 2453 

C-4 2747 

C-5 589 

C-6 1766 

C-7 2551 

C-8 2453 

C-9 2256 

C-10 3532 

C-11 2256 

C-12 883 

CARGA MÉDIA (N) 2191 
 

Tabela 21. Carga de ruptura à flexão simples (abóbada). 

AMOSTRA CARGA MÁXIMA (N)  
A-1 4316 
A-2 2354 
A-3 1472 
A-4 2060 
A-5 3139 
A-6 2158 
A-7 2060 
A-8 1275 
A-9 4120 
A-10 2551 
A-11 2943 
A-12 2256 

CARGA MÉDIA (N) 2559 
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 A partir das tabelas 20 e 21 acima nota-se que as telhas queimadas no forno abóbada 

tiveram melhores resultados, não havendo nenhuma reprovação nestas e ficando tais amostras 

com uma carga média de 2559 N. Nas amostras referentes às telhas provenientes do forno 

caieira, foi obtida uma carga média de 2191 N, no entanto as amostras C-5 e C-12, 

apresentaram valores de carga de 589 e 883 N respectivamente, o que significa que não foram 

aprovadas neste ensaio. No entanto como disposto no item 3.4.1. Critérios para a aceitação e 

rejeição, e pela tabela 7, estes resultados não caracterizaram a reprovação do conjunto de 

amostras do forno caieira no ensaio de flexão.   

4.4. Gradiente térmico 

 

 Inicialmente os corpos de prova foram postos sobre a placa aquecedora e esperou se a 

estabilização do conjunto a 130ºC. Em seguida foram realizadas as medições, que geraram às 

tabelas 22 e 23. 

 

Tabela 22. Gradiente térmico e fluxo de calor (caieira). 

AMOSTRA  Fluxo de calor 
(W) 

Gradiente de 
temperatura 

(ºC/mm) 
C-1 59 7 

C-2 51 6 

C-3 50 6 

C-4 51 5 

C-5 42 6 

 

Tabela 23. Gradiente térmico e fluxo de calor (abóbada). 

AMOSTRA  Fluxo de calor 
(W) 

Gradiente de 
temperatura 

(ºC/mm) 
A-1 53 7 

A-2 49 7 

A-3 43 8 

A-4 48 5 

A-5 51 6 

  

Com os resultados das tabelas acima nota-se que não há uma grande diferença entre os 

valores do gradiente térmicos entre os corpos de prova, fazendo com que os fluxos de calor 
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também sejam bastante similares. De posse do fluxo de calor e gradiente térmico foi calculada 

a condutividade térmica que ficou numa média de 1,54 W/mK e 1,41 W/mK, para os corpos 

de prova oriundos dos fornos caieira e abóbada respectivamente. Estes respectivos valores são 

mostrados na forma gráfica na figura 35. 

 

                                    

 

Figura 35. Gradiente térmico, fluxo de calor e condutividade térmica. 

 

4.5.  Balanço dos resultados obtidos    

 

A tabela 24 foi elaborada para a melhor compreensão dos resultados obtidos nos 

ensaios geométricos, termofísicos e mecânicos. 

 

Tabela 24. Resultados dos ensaios. 

  TIPO DE FORNO 
TIPO DE ENSAIO CAIEIRA ABÓBADA 

Geométrico Não conforme Não conforme 
Planaridade Não conforme Não conforme 
Determinação da massa seca e da 
absorção de água 

Conforme Conforme 

Carga de ruptura a flexão Conforme Conforme 
Impermeabilidade Conforme Conforme 

 

A partir da tabela 24 pode-se observar que as telhas produzidas em ambos os fornos 

foram reprovadas nos ensaios de planaridade e geométricos.  

K = 1,54 

7 mm 

T1 = 130°C 

T2 = 88°C 
qC = 51 W 

7 mm 

T1 = 130°C 

T2 = 84°C 

qA = 49 W 

K = 1,41 
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As possíveis causas destas reprovações 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 das larguras efetivas e na 

planaridade, problemas na operação de corte que é a operação responsável pelas dimensões 

das telhas, o processo de secagem, pois se esta for mal conduzida acarretará em deformações 

nas telhas e finalmente o processo de queima, pois não havendo um controle do processo de 

aquecimento e resfriamento. Não sendo obedecidos corretamente os tempos adequados para 

tais processos, poderão surgir deformações, fissuras ou até mesmo a quebra das telhas.  

As amostras queimadas pelos fornos abóbada e caieira possuem características 

termofísicas, mecânicas e geométricas semelhantes. Além disso, o tais amostras também 

apresentaram gradientes térmicos, condutividade térmica e fluxo de calor semelhante. Assim, 

a diferença no rendimento térmico de ambos os fornos não é responsável por uma diferença 

significativa nas propriedades dos produtos produzidos. 

 

A tabela 25 apresenta uma comparação entre os fornos e suas respectivas 

propriedades. 

 

Tabela 25. Características dos fornos caieira e abóbada. 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO DE FORNO 

CAIEIRA ABÓBADA 

Capacidade (telhas) 28 mil 60 mil 

Tempo de queima 20 h 40 h 

Temperatura de queima 925 ºC 930 ºC 

Tempo de resfriamento 24 h (natural) 24 h (forçado) 

Perda térmica 1474,1 W/m² 643,2 W/m² 
 

 A partir dos valores apresentados acima nota-se que o forno abóbada é mais 

econômico que o caieira, pois mesmo tendo um tempo de queima com o dobro do tempo do 

caieira e  capacidade de carga 2 vezes maior, este apresentou uma perda térmica 2,3 vezes 

menor, o que representa uma maior eficiência térmica e conseqüentemente um menor 

consumo de combustível,  o que representa menos desmatamento, ajudando assim a preservar 

o meio ambiente já que o combustível mais utilizado nestes fornos é a lenha.  
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5. CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados das medições e ensaios, conclui-se que: 

 

1. O forno abóbada estudado possui uma melhor eficiência térmica em relação ao forno 

caieira, o que reflete no custo final de produção, pois o baixo consumo de lenha para 

queimar o material cerâmico, gerará uma economia no custo de produção; 

 

2. Um possível aumento da espessura das paredes, juntamente com a utilização de 

material isolante no forno caieira poderia aumentar a sua eficiência, no entanto como a 

perda maior ocorre na parte superior, uma nova estratégia deve ser pensada para 

minimizar tal perda; 

 

3. Para se determinar qual o melhor tipo de forno a se utilizar, os fatores econômicos 

como a quantidade de produção, controle de qualidade e consumo de combustível 

devem ser bem analisados, já que o forno abobada possui uma configuração estrutural 

bastante complexa, logo os valores para sua construção são bem maiores se 

compararmos ao do forno caieira; 

 

4. Mesmo os fornos possuindo rendimentos térmicos diferentes, eles produzem telhas de 

propriedades termofísicas, mecânicas e geométricas semelhantes; 

 

5. A possível causa da reprovação nos ensaios geométricos e de palnaridade são 

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

secagem;  

 

6. Como não houve superioridade nas propriedades termo física, geométrica nem 

mecânica de um tipo de amostra em relação à outra, a utilização de um tipo de forno 

ou de outro para a queima de telhas cerâmicas fica condicionada a outros fatores como 

a capacidade de produção e demanda, consumo de combustível e espaço físico da 

indústria. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

1. Realizar a sinterização nas telhas a verde utilizando um dilatômetro, para a 

determinação das influências da temperatura utilizada na queima nas propriedades 

geométricas; 

 

2. Realizar um balanço energético nos fornos intermitentes caieira e abóbada; 
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