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Resumo 

 

O processo da queima de peças cerâmicas, em fornos artesanais, exerce grande 

influência na qualidade final do produto. Muitos são os estudos que buscam as melhores 

práticas de queima, entretanto poucos focam na eficiência energética desses tipos de fornos. 

Além de focar-se no processo de queima este trabalho volta-se, principalmente, para o estudo 

da eficiência energética de dois tipos de fornos catenários a lenha. Através de experimentos 

busca-se por em prática as teorias estudadas e através delas analisar a influência das diversas 

configurações de queima no processo de combustão e no perfil térmico do forno. Numa etapa 

complementar fez-se uma proposta inicial de simulação numérica da queima, usando técnicas 

de CFD (“Computational Fluid Dynamics”), através do software ANSYS CFX. Os resultados 

experimentais permitiram entender a influência da geometria do forno, da intensidade e tipo 

de tiragem, do tipo de lenha, atmosfera do forno, entre outros no comportamento térmico e 

dinâmico do processo. As simulações, embora realizadas em regime permanente e com um 

combustível gasoso (butano), conseguiram retratar com fidelidade algum dos comportamentos 

observados no experimento. Com os resultados obtidos nos experimentos de consumo médio 

horário de combustível e volume útil dos dois fornos chegou-se ao modelo de forno com 

maior eficiência energética. 

 

Palavra chave: Fornos catenários, lenha, simulações computacionais, eficiência energética. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The process of the firing of ceramic parts, in artisan kilns, exerts great influence in the 

final quality of the product. Many are the studies that search the best firing practices, however 

few focus in the energetic efficiency of these types of kilns. Beyond this work focus in the 

firing process, it is turned toward to the study of the energy efficiency of two types of 

catenary firewood kilns. Through experiments for in practical the studied theories and through 

them to analyze the influence of the diverse configurations of burning in the process of 

combustion and the thermal profile of the kiln. In a complementary stage one became a 

proposal initial of numerical simulation of the burning, using CFD (Computational Fluid 

Dynamics) techniques, through software ANSYS CFX. The experimental results had allowed 

to understand the influence of the geometry of the kiln, of the intensity and type of drawing, 

of the type of firewood, atmosphere of the kiln, among others in the thermal and 

hydrodynamic behavior of the process. The simulations, even so carried through in permanent 

regimen and with a gaseous fuel (butane), had obtained to portray with allegiance some of the 

behaviors observed in the experiment. With the results gotten in the experiments of hourly 

average consumption of fuel and useful volume of the two kilns it was arrived the model of 

kiln with bigger energy efficiency. 

 

Key word: Catenary kiln, firewood, numerical simulation, energy efficiency. 
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1 Introdução 

 

Os trabalhos com barro no Vale do Jequitinhonha iniciaram-se com a confecção de 

peças utilitárias que eram feitas pelas mulheres chamadas de paneleiras. A tradição manteve-

se através das gerações – bisavós, avós, mães e filhas faziam moringas, vasilhas, panelas, 

potes etc., tudo com uma marcante influência indígena. Produziam também figuras para 

adornar presépios e brinquedos utilizados pelas crianças. 

Com o passar do tempo passaram a produzir peças decorativas “de enfeite”, como 

dizem. Figuras humanas, animais, cenas do cotidiano, tipos, usos e costumes da região. 

 No processo são usados rudimentares fornos a lenha, a técnica dos roletes (cobrinhas), 

em vez de torno de oleiro, placas e toscas ferramentas. Os pigmentos usados na decoração 

(pintura) são naturais, extraídos de barro encontrados nas muitas jazidas de argila da região. 

A grande melhoria na vida dos artesãos ocorreu com a criação, na década de 70, da 

CODEVALE – Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. A entidade recolhia 

a produção dos artistas e revendia os produtos, principalmente em Belo Horizonte. Esta 

atuação oficial incentivou bastante o artesanato, trazendo uma significativa melhora no nível 

de vida dos moradores. 

Atualmente essas peças produzidas na região do Vale têm grande procura e valor no 

mercado. No entanto, devido ao processo produtivo rudimentar, as peças não possuem uma 

boa resistência mecânica e no transporte acabam se quebrando. O motivo dessa fragilidade 

deve-se, principalmente, à formação do "coração negro". Tal fenômeno ocorre devido à 

brusca elevação da temperatura do forno, selando e queimando a argila por fora e deixando a 

argila mal sinterizada e impregnada de carbono no interior. O carbono, oriundo da matéria 

orgânica (responsável pela cor cinza da argila), deve ser naturalmente eliminado na queima 

sob a forma de gás carbônico, que escapa lentamente através dos poros da argila durante a 

queima.  
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Entre 2003 e 2005 com recursos do Projeto APEX (Agência de Promoção de 

Exportações do Brasil) e em trabalho conjunto do Instituto Centrocape (Centro de 

Capacitação e Apoio ao Empreendedor) e da UFSJ (Universidade Federal de São João Del 

Rei), foi estudada a cadeia produtiva dos artesãos ceramistas de cinco localidades do Vale do 

Jequitinhonha. O objetivo principal era diagnosticar as causas da fragilidade das peças que 

praticamente impediam a proposta de exportação das mesmas através do programa “Mãos de 

Minas”, Centrocape. Além do levantamento de campo, as argilas dos artesãos foram 

caracterizadas nos laboratórios da UFSJ e, assim, constatadas uma série de pontos da cadeia 

que merecem uma intervenção tecnológica no sentido tanto da melhoria da produção quanto 

da melhoria das condições de trabalho dos artesãos (sanidade e ergonomia). O presente 

projeto aborda um dos pontos identificados, a saber, o processo de queima que, no Vale, é 

feito em fornos primitivos, causando sérios inconvenientes técnicos. As falhas a este processo 

são as principais responsáveis pela má sinterização das peças produzidas, devido à baixa 

temperatura e aos elevados gradientes térmicos dentro dos fornos.  

Foi feito o estudo de dois tipos de fornos catenários através de simulações 

computacionais, visando conhecer o comportamento térmico e a dinâmica do escoamento, 

aprofundando assim os conhecimentos da queima desse tipo de cerâmica artesanal. As 

simulações usarão técnicas de solução das equações fundamentais de sistemas térmicos, as 

chamadas CFD (“Computational Fluid Dynamics”). Será uma comparação das várias 

configurações de operação dos fornos comunitário e familiar sob o ponto de vista energético. 

As geometrias dos fornos estudados foi fruto de um trabalho de iniciação científica 

desenvolvido entre 2005 e 2007 financiado pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Minas Gerais), com captação de recursos da ordem de R$34.000,00. 
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 2 Desenvolvimento 

 

 2.1 Revisão Bibliográfica 

 

 2.1.1 Fornos 

 
Para um conhecimento mais aprofundado sobre fornos foi feita uma revisão 

bibliográfica, permitindo o conhecimento da história, evolução da técnica de construção de 

fornos e os tipos mais utilizados atualmente. Tem-se como princípio que toda a matéria-prima 

utilizada na construção dos fornos e o combustível para a queima possam ser encontrados 

com facilidade na região do Vale, a fim de garantir a aplicação deste projeto pelos artesãos.  

Os fornos que usam a madeira como combustível são utilizados desde o tempo em que 

os ceramistas primitivos faziam queima simples. Esses métodos foram aprimorados ao longo 

dos séculos Os chineses e os japoneses desenvolveram os mais sofisticados fornos. Mais 

tarde, estes foram refinados na Europa e em outras partes do mundo, usando o conhecimento 

básico da queima e do seu esboço, o que trouxe um forno às temperaturas requerida e mais 

eficiente, na medida do possível. Todas estas inovações resultaram nas mais complexas 

técnicas e fornos usados na atualidade.  

Como exemplo tem-se na Figura 1 um modelo de forno Japonês, conhecido como 

Anagama ou “forno de cova”, que possui uma forma construtiva rústica, pois consiste em 

covas feitas em barrancos, onde no orifício inferior estão a fornalha e a entrada de ar e na 

parte superior são expelidos para a atmosfera os gases produzidos na combustão, 

caracterizando-se como dos primeiros modelos de tiragem superior. 
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Figura 1 – Anagama, antigo forno japonês. Fonte: (RHODES, 1998). 

 

Os gregos esboçavam desenhos em suas peças cerâmicas que indicavam a utilização 

de fornos cerrados de tiragem superior. “O registro de desenhos do forno fornecem uma 

compreensão única de como os gregos cozinhavam suas cerâmicas”. (RHODES, 1998). A 

Figura 2 mostra essas características, onde na parte inferior localiza-se a fornalha e logo 

acima são colocadas as peças na câmara. Para a exaustão dos gases existe uma cúpula 

hemisférica, semelhante a um iglu, com um orifício em seu topo. 

 

 

Figura 2 – Antigo forno grego. Fonte (RHODES, 1998). 
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Na região do Vale a queima nos fornos é feita de forma rústica, não existindo nenhum 

instrumento para controlar ou medir a temperatura interna durante o cozimento da cerâmica, 

assim este controle é feito pelos artesãos que observam com destreza a coloração da chama e 

estimam a temperatura no interior do forno conforme pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Escala de Cores de temperatura (RHODES, 1998, p.212) 

Cor Graus centígrados
Vermelho mais claro visível 475
Vermelho mais claro a vermelho escuro 475-650
Vermelho escuro a vermelho cereja 650-750
Vermelho cereja a vermelho cereja brilhante 750-815
Vermelho cereja brilhante a laranja 815-900
Laranja a amarelo 900-1090
Amarelo a amarelo claro 1090-1315
Amarelo claro a branco 1315-1540
Branco a branco deslumbrante 1540 e mais  

 

Para se obter temperaturas elevadas em um forno é necessário que o calor gerado seja 

maior do que o cedido. “O calor gerado, no processo de combustão, é transmitido por 

convecção e radiação no interior do forno. Parte do calor é perdido através da chaminé e parte 

através das paredes, do chão e teto do forno”. (RHODES, 1998). Considerando que os gases 

devem passar através do forno para levar ali o calor, parte deste se perde, inevitavelmente, 

através da chaminé. Realmente, esse tipo de forno, do ponto de vista da engenharia, pode ser 

considerado como uma máquina de baixo rendimento, pois muito pouco da energia gasta é 

utilizada para aquecer a cerâmica, sendo a maior parte do calor perdida na chaminé (ver 

Tabela 2).  
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Tabela 2. Balanço de calor dos fornos mais eficientes (RHODES, 1998, p.199) 

 

Calor útil aplicado à cerâmica 20%
Calor perdido no resfriamento 18%
Calor perdido através da chaminé 36%
Calor através das paredes e teto 18%
Calor armazenado nas paredes e teto 14%
Calor utilizado na evaporação da umidade 8%
Combustão incompleta do combustível 6%  

 

Qualquer aumento da temperatura depende da capacidade de fornecimento de calor 

das fornalhas e estas devem gerar e transmitir ao forno mais calor do que está sendo 

armazenado ou perdido. “Um princípio geral de construção dos fornos é que se necessitam ter 

abundante reserva de potência nas fornalhas para sobrepor as perdas de calor e elevar a 

temperatura numa taxa satisfatória”. (RHODES, 1998). 

A cerâmica requer, em geral, um programa de aquecimento e resfriamento lentos, uma 

vez que se necessita tempo para que se completem as distintas reações produzidas na argila 

bruta. Através do resfriamento lento evita-se a contração bruta. O aquecimento também deve 

ser feito lentamente, de maneira tal que a temperatura aumente regularmente. “As 

irregularidades de aquecimento podem ser danosas para a porcelana e podem fazer com que 

os cones pirométricos dêem indicações inexatas do ponto final de cozimento”. (GREGORY, 

1995). 

De acordo com Gregory (1995) quase todos os fornos aquecem com uma diferença de 

pelo menos meio cone pirométrico entre uma e outra parte do forno, mas esta diferença é 

facilmente tolerável. O desenho e a construção de fornos empenham-se em projetar uma 

câmara que alcance uma temperatura homogênea em seu todo. 
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2.1.2 Geometria 
 

 
A escolha da geometria de um forno é de fundamental importância para uma queima 

bem sucedida e rentabilidade do negócio. As variáveis envolvidas na escolha são inúmeras, 

mas destacam-se as mais relevantes como: a faixa de temperatura que se deseja trabalhar, 

produção e tamanho das peças, tipo de combustível, tipo de tiragem, espaço físico disponível, 

localização e custos. Analisando a produção dos artesãos, deve-se buscar uma geometria 

capaz de atender à demanda de produção, conforme descreve Olsen (1983): 

Analisando a produção dos artesãos, deve-se buscar um volume útil interno 
capaz de atender à demanda. A escolha incorreta trará o inconveniente de se 
fazer mais de uma queima em curtos intervalos de tempo, gerando um gasto 
de combustível excessivo. Similarmente, um forno grande, no qual cabem 
muitas peças, terá um intervalo bem maior se comparado com um de menor 
porte. 
 

 A relação do intervalo entre queimas versus o tempo para se conseguir completar o 

forno com peças é a chave da questão relativa à escolha da geometria. 

Podem ser listados ainda mais alguns efeitos negativos de uma má escolha da 

dimensão do forno: elevado custo de operação, atraso na entrega de peças para os clientes 

(tornando-se necessário criar grandes estoques de produtos), redução da eficiência energética 

do forno (a relação peças produzidas por combustível consumido será mais elevada). 

Existem algumas considerações que afetam a escolha do combustível. A lenha 

necessita de um espaço adequado para armazenamento e um espaço amplo ao redor da boca 

de alimentação da fornalha para que seja manipulada. “Muitos artesãos escolhem este 

combustível devido ao seu efeito de redução na atmosfera do forno”. (GREGORY, 1995). Em 

fornos elétricos, por exemplo, não é possível o controle da atmosfera, desta maneira, as peças 

produzidas em fornos a lenha podem possuir características e qualidades peculiares. Em 

contrapartida, possuem sérios inconvenientes de emissão de gases e, por consequência, a 
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escolha de sua localização deve ser feita de maneira cautelosa, sempre buscando o amparo das 

leis de emissões e dos órgãos de fiscalização. 

Deve-se atentar para a rotina do operador, pois um forno deve possuir um 
acesso fácil para se colocar e retirar as peças e, no caso de fornos a lenha, a 
boca de alimentação da fornalha deve possuir uma abertura suficiente para a 
passagem de lenhas. Para uma observação e controle adequado da queima 
devem existir algumas janelas de inspeção, além de um “damper” para o 
controle da tiragem na chaminé. Através deste controle pode-se definir a 
atmosfera do forno (redutora, neutra e oxidante) que está diretamente 
relacionado com o consumo de lenha. (GREGORY, 1995).  
 

 A Figura 3 ilustra com clareza a influência da posição do “damper” no controle da 

atmosfera do forno. 

 

 

Figura 3 – Funcionamento de um “damper”. Fonte eletrônica: Ceramic Arts Daily. 

 

A complexidade da geometria é um fator determinante, pois a falta de ferramentas, 

materiais e tecnologia podem inviabilizar a sua construção. Como exemplo tem-se a 

geometria hemisférica (Figura 4) que, sob o ponto de vista térmico, apresentou resultados 

positivos em simulações computacionais, mas possui sérios inconvenientes construtivos e 

operacionais. Como exemplo destaca-se a dificuldade em colocar e retirar peças para a 

queima e montar a parede hemisférica, além de difícil alimentação da fornalha de forma 

homogênea pela sua forma circular. 
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Figura 4 – Desenho do forno hemisférico desenvolvido pela UFSJ no software Solid Works. 

Volume útil 0,44 m3. Fonte: Solid Works. 

 

A tiragem de um forno é caracterizada de três maneiras: superior, inferior e cruzada. O 

que define essa classificação é o caminho que os gases percorrem até atingir a chaminé e logo 

em seguida a atmosfera. Na tiragem superior os gases quentes atravessam o forno e passam 

para a chaminé na parte superior, onde as peças estão sendo queimadas. Segundo Rhodes 

(1995) esses modelos são fáceis de serem construídos e apresentam, em geral, um grande 

volume útil. Suas desvantagens são: um forte gradiente de temperatura e uma redução difícil 

de ser controlada, mas ambos inconvenientes podem ser solucionados parcialmente se a 

distribuição das peças em seu interior for feita de maneira correta. Na tiragem inferior a saída 

dos gases da câmara ocorre na parte inferior do forno e na tiragem cruzada a fornalha fica 

posicionada do lado oposto à saída dos gases, desta maneira os gases atravessam toda a 

câmara para serem eliminados para a atmosfera através da chaminé. 

A altura e o formato das chaminés têm influência direta na eficiência energética dos 

fornos. A sua função é de “tirar” os gases do forno, transportá-los para o meio externo e 

alimentar de oxigênio a fornalha, cujo processo pode ser natural ou forçado. Em fornos a 

lenha costuma-se utilizar a tiragem natural, onde os gases provenientes da combustão, ao 
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entrarem na chaminé, formam uma coluna de ar quente ascendente e uma zona de baixa 

pressão, conforme pode ser mostrado na (Figura 5). Desta maneira, os gases são transportados 

para o meio externo até que o processo de queima se encerre e a temperatura do interior do 

forno se iguale a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 5 – Efeito de tiragem natural nas chaminés. Fonte eletrônica: Wikipédia. 

 

Para o sucesso desse processo é fundamental avaliar a altura da chaminé e a sua seção 

transversal. Fornos catenários de tiragem inferior exigem chaminés altas, capazes de provocar 

maiores depressões e grandes tiragens, o que pode ser benéfico, no entanto, deve-se ficar 

atento, pois grande vazão de gases pela chaminé significa que existe um fluxo intenso de ar no 

interior do forno, logo uma atmosfera oxidante, queima acelerada do combustível, perda de 

gases quentes e redução na eficiência da queima. Por outro lado, uma tiragem fraca gera uma 

estagnação dos gases no interior do forno, o que dificulta a queima do combustível e restringe 

a sua temperatura máxima. Segundo Jotul (2009) uma tiragem ideal de uma lareira residencial 

gera uma depressão na chaminé entre 10 e 20 pascal em relação à pressão atmosférica. 
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O formato da chaminé influencia na perda de carga dos gases, por isso o ideal são 

chaminés que possuam seções transversais circulares e que não apresentem nenhuma curva 

em seu desenho. Sua seção transversal deve ser dimensionada para um determinado fluxo de 

gases, pois se forem grandes será necessário um maior volume de gases para se gerar a 

depressão desejada. Já seções pequenas, embora necessitem de pouca vazão, geram uma perda 

de carga acentuada, o que é fator preocupante para uma tiragem natural.  

Para se dimensionar um forno, Olsen (1983) descreve nove princípios: 

1º) Um cubo é a melhor geometria inicial para um forno. O melhor “design” para um 

forno de tiragem superior é possuir, no topo do cubo um arco, pois isso facilita o arranjo das 

peças, além do arco promover a orientação dos gases para o meio externo. Aumentando-se a 

altura do cubo e mantendo-se fixa a largura, gera-se um maior gradiente de temperatura. Não 

se sabe qual o fator que relaciona o aumento da altura do cubo com esse gradiente. Através de 

experiências em fornos de tiragem superior (0,6096 x 0,9194 x 1,5240 (m3) de volume útil1) e 

fornalha no chão, encontrou-se uma diferença de um a dois cones entre o topo e a sua base, 

não sendo influenciada pela programação de aquecimento adotada. Em forno similar (0,9194 

x 0,9194 x 1,5240 (m3) de volume útil), encontrou-se uma diferença de temperatura constante 

de um e meio a dois cones de diferença. Aumentando o comprimento do cubo não se 

observou nenhuma variação no gradiente de temperatura em relação aos experimentos 

anteriores. Em fornos com paredes hemisféricas o seu diâmetro e a altura do cubo devem ser 

semelhantes ao da Figura 6. 

 

                                                 

1 Volume útil: espaço do forno reservado para a colocação das peças 
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Figura 6 – Modelos de câmara para os dois tipos de tiragem. Fonte: Olsen (1983). 

 

2º) O formato da câmara é determinado pelo fluxo do calor e movimento da chama a 

fim de permitir o escoamento natural dos gases. Duas regras importantes devem ser 

lembradas: (1) a chama e o fluxo de calor devem seguir o arco, conforme Figura 7a, e não 

podem ser perpendiculares ao arco como mostrado na Figura 7b; e (2) o movimento da chama 

e o fluxo de calor devem possuir um mesmo ângulo para orientarem-se dentro da câmara. 

Certos ângulos causarão um aquecimento irregular ou pontos quentes que podem gerar danos 

no refratário e uma queima ineficiente. 

 

         (a)                                                                            (b) 

Figura 7 – Configurações do escoamento dos gases em fornos catenários. Fonte: Olsen 

(1983). 



 13

 

Três fornos em corte estão ilustrados na Figura 8 com as corretas indicações do fluxo 

de calor e movimento da chama.  

Figura 8 – Tipos de tiragem. Fonte: Olsen (1983) 

 

3º) Uma específica quantidade de área de grelha é necessária para uma tiragem 

natural. A área das grelhas (fornalha ou área de queima de combustível) depende do tipo de 

combustível utilizado, como exemplo: 

 Madeira: 10 vezes maior do que a seção transversal da chaminé; 

 Carvão: 0,0929 m2 de grade para cada 0,5574 a 0,7432 m2 de área útil2; 

 Óleo: 0,0929 m2 de área de fornalha para cada 0,4645 m2 de área útil. 

 Esse é o princípio mais difícil para se aplicar no “design” de um forno, embora um dos 

mais importantes para se determinar a taxa de tiragem. Em caso de dúvida, deve-se construir 

uma área de grelha maior. 

 As áreas de entrada de ar e saída dos gases devem ser iguais, a fim de evitar a redução 

da velocidade no escoamento e, por consequência, diminuição na taxa de queima do 

combustível e queda na temperatura do forno. 

 4º) O “damper” da chaminé é o responsável pelo controle da velocidade de tiragem 

dos gases, que devem possuir uma velocidade média de 1,2 a 1,5 metros por segundo para 
                                                 

2 Área útil: área do forno reservada para a colocação das peças 
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garantir uma oxigenação da fornalha, portanto uma queima completa do combustível, além de 

determinar a atmosfera (redutora, neutra ou oxidante). 

5º) A chaminé deve possuir 3 metros de altura para cada metro de altura do forno, 

mais um metro de chaminé para cada 3 metros da região onde a saída dos gases é horizontal. 

6º) O diâmetro da chaminé deve-se aproximar de um quarto a um quinto do diâmetro 

da câmara. 

7º) Uma chaminé alta aumenta a velocidade dos gases dentro da câmara. Chaminés 

muito altas podem provocar um aquecimento irregular do forno, arrastando parte do calor 

para fora do forno, prolongando a queima. Sob outro aspecto, chaminés muito curtas podem 

reduzir a velocidade da queima devido à diminuição do arraste, provocando a redução das 

partículas de oxigênio da câmara de combustão, logo um lento aquecimento. 

8º) Para fornos de tiragem cruzada com mais de uma câmara a altura da chaminé é 

determinada pelo ângulo de inclinação do terreno. 

 9º) Algumas regiões críticas do forno devem ser planejadas e construídas de maneira 

que qualquer alteração seja fácil de se executar, por isso em caso de dúvidas deve-se deixar 

um espaço de um tijolo nas entradas de ar, fornalhas, cinzeiro, etc. 

 

2.1.3 Tecnologia da queima 

 

O foco deste trabalho é estudar o comportamento térmico de um modelo de forno 

cerâmico a lenha e propor práticas que maximizem a eficiência energética e garantam peças 

com qualidade. Assim, através de experiências práticas obtidas neste projeto e revisões 

bibliográficas, este tópico fornece informações sobre as melhores práticas de queima. 

A semelhança entre a queima da lenha e outros combustíveis, como óleo, gás 
natural e propano está nos elementos químicos carbono e hidrogênio. Uma 
importante diferença está na forma de se alimentar a queima, no caso da 
madeira a alimentação se dá através de ciclos e a relação ar/combustível 
oscila entre muito rica e muito pobre durante a queima. 
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Para uma queima ideal, necessita-se que a fornalha seja abastecida com 
combustível de maneira constante, fazendo com que a atmosfera e a 
temperatura do forno fiquem bem controladas e o consumo de combustível 
seja eficiente. Uma vez que a lenha é abastecida em intervalos de tempo, 
torna-se uma atividade em que o operador deva ter habilidade para 
reconhecer as situações em que a relação ar/combustível está rica ou pobre, 
sendo ambas as condições ineficientes do ponto de vista energético. 
A lenha é queimada nas fornalhas que ficam no interior dos fornos, onde 
existe cinza e carvão sendo depositado. O oxigênio é consumido de maneira 
desigual na medida em que é adicionada mais lenha. A queima oscila 
continuamente quando se tem a flutuação da relação ar/combustível, 
modificando a atmosfera redutora para oxidante em cada ciclo de 
abastecimento de combustível. Esses ciclos seguem o comportamento 
descrito a seguir. Ao ser abastecido com lenha a atmosfera passa a ser 
redutora, com um excesso de combustível e fumaça escura (com excesso de 
carbono não queimado), tendendo a resfriar o forno até o momento em que a 
relação ar/combustível se torna eficiente, a fumaça diminui e a atmosfera se 
torna neutra. À medida que a lenha é consumida a atmosfera torna-se 
oxidante, com excesso de ar, promovendo um efeito de refrigeração do 
forno. Neste momento deve-se reabastecer com lenha a fornalha, 
recomeçando o ciclo. 
Para que se tenha êxito na queima, a lenha deve ser de boa qualidade, estar 
seca, limpa e a fornalha deverá ficar sobre uma grade capaz de permitir a 
passagem de ar para a combustão. A quantidade de lenha adicionada deve 
ser anotada durante todo o momento da queima para que o operador possa 
saber a quantidade de lenha que será necessária para o próximo 
reabastecimento. A coloração da fumaça e o comprimento da chama são dois 
indicadores para o operador identificar o correto momento de repor a lenha. 
Fumaça e fogo saindo pela chaminé indicam excesso de combustível. Em 
alguns fornos, devido à forma construtiva, é inevitável a saída de fogo pela 
chaminé. Mas no momento em que o comprimento dessa chama diminui é 
um sinal de que se necessita de mais combustível. A coloração escura da 
fumaça deve ser evitada, pois indica que uma excessiva quantidade de 
carbono está sendo eliminadas para a atmosfera através do forno. Manter 
uma coloração acinzentada indica uma condição próxima à estequiométrica 
para a combustão. (LOU, 1998). 
 

Para o aquecimento do forno deve-se atentar para o tamanho dos troncos e galhos, pois 

a lenha é um combustível sólido e somente a sua superfície queima. Desta forma, devem-se 

utilizar troncos e gravetos mais grossos no momento em que se deseja aumentar a temperatura 

de forma suave. Segundo Chiti (1992), acima dos 500°C, para um aquecimento mais rápido, 

utilizam-se troncos e gravetos mais finos, provocando uma liberação de energia mais 

acelerada. Esses formatos de lenha, que possuem uma relação superfície/volume muito 

elevada, favorecem o aumento do número de moléculas de oxigênio em contato com a lenha, 

por consequência, maior velocidade de reação. 
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Uma forma de se buscar a eficiência do combustível está na operação de 
abastecimento da lenha. Deve-se colocar pouca quantidade e de maneira 
freqüente. Quando se abastece com muito combustível em longos intervalos 
de tempo, no primeiro momento, será dissipada uma quantidade de calor 
excessiva, não absorvida pelas peças, que sairá através da chaminé. Isso 
provocará um desperdício de combustível na forma de monóxido de carbono 
através da chaminé. Num segundo momento, terá uma queda no 
fornecimento de energia, provocando a queda da temperatura do forno. 
(CHITI, 1992). 
 
 

Durante o processo de queima a atmosfera do forno pode ser caracterizada como: 

oxidante, neutra e redutora. A chama é um bom indicador para a identificação da atmosfera 

predominante no interior do forno. “A chama azul, agressiva e barulhenta, indica oxidação. A 

chama amarela, branda e silenciosa, indica atmosfera redutora. A chama esverdeada, sem 

som, indica atmosfera neutra”. (CHITI, 1992). 

Chiti (1992) esclarece que quando ocorrem situações redutoras no interior do forno, é 

comum sair um cone amarelo de fogo pela chaminé, como mostra a Figura 9. Em alguns 

casos são interpretados como uma fuga de fogo proveniente da fornalha, mas na realidade é o 

gás monóxido de carbono (CO), molécula instável, que se oxida e se transforma em dióxido 

de carbono, molécula estável. Esse fenômeno ocorre, pois, no interior do forno, existe uma 

carência de oxigênio e algumas moléculas de carbono não reagem por completo, formando 

CO. Assim, quando entram em contato com a atmosfera, na saída da chaminé, ocorre a reação 

de oxidação e estabilização do átomo de carbono. 
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Figura 9 – Chama amarelada saindo pela chaminé de um forno a lenha. 

 
Como regra geral, uma queima neutra, ligeiramente redutora, produz 
as melhores cores e texturas para as peças. Em um forno novo, deve-
se experimentar para determinar quais são os sintomas exatos de uma 
redução suficiente. A partir daí, pode-se repetir o procedimento, com 
êxito, para as próximas queimas. (RHODES, 1998, p.213). 
 

“A queima de madeiras verdes ou fora de época provoca a liberação de somente 80% do 

seu potencial energético. As que possuem mais resina liberam a energia de forma mais rápida 

do que as madeiras mais duras (Exemplo: carvalho, carvão e olmo).” (GREGORY, 1995). 

 

2.1.4 CFD e sua história 

 

A simulação numérica em mecânica dos fluidos e transferência de calor comporta-se 

hoje como uma ferramenta para a análise de problemas físicos em nível investigativo 

científico, e como ferramenta poderosa para a solução de importantes problemas de 

engenharia, trabalhando de maneira a resolver as equações do escoamento fluido (de maneira 

especial) sobre uma região de interesse, com condições especificadas nos limites dessa região. 
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Os avanços dos métodos numéricos, juntamente com o avanço das ciências da 

computação, estão permitindo que problemas de escoamentos de fluidos com transferência de 

calor e massa, turbulentos e multifásicos possam ser resolvidos com maior facilidade, 

integrando as ferramentas de mecânica dos fluidos computacional aos procedimentos de 

projeto e análise de escoamentos nas mais diversas áreas, como aerodinâmica, automotiva, 

ambiental, petrolífera, química entre outras (MALISKA, 2004). 

Numerosos programas foram desenvolvidos para resolver problemas específicos, ou 

classes específicas do problema. Em meados dos anos de 1970 a matemática complexa 

requerida para generalizar os algoritmos começou a ser compreendida, e em uma proposta 

geral, os “solvers” de CFD foram desenvolvidos. Estes começaram a aparecer no início dos 

anos de 1980 e solicitaram o que eram então computadores muito poderosos, bem como um 

conhecimento profundo de fluidodinâmica e quantidades de tempo excessivas para as 

simulações. Conseqüentemente a CFD era uma ferramenta usada quase que exclusivamente 

na pesquisa. 

Os avanços recentes na computação de alto desempenho, junto com gráficos 

poderosos e a manipulação 3D interativa dos modelos, significam que o processo de criar um 

modelo de CFD e de analisar os resultados é muito menos laboriosa, reduzindo o tempo e 

conseqüentemente o custo. Os “solvers” avançados contêm algoritmos que permitem a 

solução robusta do campo do escoamento em um tempo razoável. Devido a estes fatores, a 

fluidodinâmica computacional é agora uma ferramenta de projeto industrial estabelecida, 

ajudando a reduzir escalas de tempo do projeto e melhorar processos de engenharia. A CFD 

fornece uma alternativa eficaz e exata para modelo em escalas de teste, com variações na 

simulação a qual está sendo executada rapidamente. 

Embora métodos computacionais ofereçam muitas vantagens – como redução brusca 

do tempo e dos custos de novos projetos, capacidade de análise de sistemas onde 
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experimentos são muito difíceis e obtenção de resultados com detalhamento quase ilimitado – 

o emprego de técnicas experimentais é de suma importância. Isto porque, mesmo que um caso 

simulado resulte em dados coerentes do ponto de vista numérico, pode-se facilmente obter um 

resultado inconsistente com a realidade; ou então, mesmo que fisicamente correto do ponto de 

vista qualitativo, pode apresentar distorção quantitativa com os resultados reais, e 

divergências como estas só podem ser percebidas quando se compara os resultados numéricos 

com experimentos reais (ROSA, 2002). 

 

 
2.1.5 A Matemática do CFD 

 

De acordo com “ANSYS CFX V11” as equações que descrevem os processos de 

momentum, calor e transferência de massa são conhecidas como equações de Navier-Stokes. 

Essas equações diferenciais parciais foram derivadas no fim do século XIX e não possuem 

nenhuma solução analítica conhecida, mas podem ser discretizadas e resolvidas 

numericamente. Equações que descrevem outros processos, como a combustão, podem 

também ser resolvidas em conjunto com as equações de Navier-Stokes. Com freqüência, um 

modelo aproximado é utilizado para derivar essas equações adicionais, sendo o modelo de 

turbulência um exemplo. 

Existem inúmeros métodos que são utilizados nos códigos CFD. Um dos mais 

comuns, que é aplicado no desenvolvimento deste projeto, é conhecido como elementos 

finitos. 

Esse código resolve o conjunto das equações do escoamento baseado no principio da 

conservação da massa, momentum e energia por métodos discretos que identificam a região 

de interesse e dividem esse domínio em volumes através da criação de uma malha. Para cada 
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elemento dessa malha o conjunto das equações, fortemente não lineares, é resolvido de 

maneira acoplada, com técnicas de elementos e volumes finitos.  

O usuário estabelece as condições iniciais e de contorno de como o escoamento esta 

acontecendo sob a forma de entrada para o pacote, para o devido processamento. Com os 

dados obtidos, o programa permite, com o pós-processamento, a visualização dos campos de 

velocidade, pressão, temperatura, densidade e fração mássica de combustível e oxigênio, nas 

regiões de interesse. A partir do conhecimento do comportamento destas variáveis torna-se 

possível a proposição de condições que resultem em melhoria no processo de queima nos 

fornos. 

Em sua forma conservativa estão descritas as equações resolvidas pelo código ANSYS 

CFX V11: 

Equação da Continuidade: 
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Equação da Energia: 
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(5)

Equação de Transporte: 

Modelos de combustão no CFX-V11 usam os mesmos algoritmos utilizados para 

escoamentos multicomponentes, com a adição do termo fonte devido às reações químicas. A 

equação de transporte para o componente I com fração mássica, Y1 é: 
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Onde o termo fonte SI é devido à taxa de reação química envolvendo o componente I.  

Taxa de Reação Química: 

Em geral, as reações químicas podem ser descritas em termos de K reações 

elementares envolvendo NC componentes que podem ser escritas como: 

 ∑∑
==

⇔
CC N

CBAI
kI
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CBAI
kI IvIv

,...,,
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,...,,

´

 (7)

onde vkI é o coeficiente estequiométrico por componente I na reação elementar k. 

A taxa de produção/consumo, SI, por componente I pode ser computada pela soma da 

taxa de progressão de todas as reações elementares que o componente I participa: 

 kkI

K

k
kI RvvWS )(

´

1

´´

11 −= ∑
=

 (8)

onde Rk é a taxa de reação elementar em progresso para a reação k, que no CFX pode ser 

calculada usando o modelo de dissipação viscosa. 

 



 22

2.1.6 Quantificação das perdas de calor através das paredes do forno 

 

A escolha dos materiais para a construção de um forno e o tipo de combustível para a 

queima são os principais fatores que impactam no custo de um forno, obviamente não se 

levando em consideração o custo da mão de obra humana. Os tijolos refratários, material 

básico para a sua construção, pode ter um custo acessível se confeccionado pelo próprio 

artesão, em contrapartida, a eficiência do efeito do isolamento de uma receita caseira é menor 

se comparado com os refratários industriais.  

Essa economia inicial na construção pode acarretar num posterior aumento do 

consumo de combustível, pois será maior a perda de energia pelas paredes, logo uma redução 

na eficiência energética do forno e maior gasto financeiro com o combustível. A temperatura 

no final da queima também será impactada, pois uma melhor isolação das paredes é capaz de 

permitir o alcance de temperaturas mais elevadas.  

Uma perda de calor excessiva pelas paredes, de acordo com a geometria, pode gerar 

grandes diferenças de temperatura dentro da câmara, resultando em peças com baixa 

resistência mecânica, trincas e outros defeitos que trarão sérios prejuízos ao artesão. Em 

resumo, quanto mais elevada é a temperatura que se deseja atingir, melhor deverá ser o seu 

isolamento, para assegurar uma boa eficiência térmica.  

 Em um artigo publicado pela Revista Cerâmica “Avaliação e quantificação de perdas 

de energia pelas superfícies de fornos catenários utilizando termografia” (ABREU, 2009), fez-

se um estudo do perfil de perdas térmicas através da utilização da termografia como 

ferramenta de quantificação da perda de energia no forno comunitário estudado neste projeto, 

conforme pode ser visto na Figura 10a. Através da análise qualitativa, provenientes dos 

termogramas obtidos através da Câmera Infravermelha E65 FLIR, foi possível identificar 
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pontos críticos na parede do forno, o que permitiu avaliar o comportamento da massa 

refratária formulada para o isolamento. 

Foram identificados pontos críticos nas paredes do forno. A Figura 10b mostra, por 

meio das áreas mais claras, poucos pontos críticos causados por prováveis fissuras no 

revestimento interno. Pode-se considerar como “pontos críticos” os orifícios de circulação de 

ar do forno, já que através destes tem-se uma perda maior de energia térmica. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 10 – Pontos críticos na superfície do forno catenário comunitário. 

 

Também é possível identificar através do termograma da Figura 10b uma área com 

perda acentuada de calor, mais próxima à fornalha (canto inferior esquerdo do termograma), 

onde o combustível foi sendo depositado, o que foi corrigido com a sua distribuição  

homogeneamente pela fornalha.  

Já por meio da termografia quantitativa calculou-se a perda térmica total pelas paredes, 

o que possibilitou inferir a eficiência térmica dos fornos. Adotaram-se, para o cálculo de 

perda térmica, os mecanismos de convecção e radiação. 

A partir da temperatura das áreas de aquecimento das paredes dos fornos, obtida pelos 

termogramas, foi calculada a quantidade de calor perdida pela superfície. Isto é possível 

através da equação (9), onde Qtotal é a quantidade total de calor perdida, Qconvecção  é a 
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quantidade de calor perdida por convecção e Qradiação  é a quantidade de calor perdida por 

radiação. 

QradiaçãoQconvecçãoQtotal +=  (9) 

 Os resultados do estudo mostram onde tem-se a Taxa de Perda Total de Calor de 

acordo com a alteração da temperatura interna, nos momentos (instantes no tempo com um 

intervalo de aproximadamente 1 hora) chamados de Momento 1 (270°C), Momento 2 (430°C), 

Momento 3 (530°C) e Momento 4 (600°C). Até o Momento 3, a Taxa de Perda aumenta de 

acordo com o aumento da temperatura interna. 

 

              

Figura 11 – Taxa de Perda de Calor em Relação ao Aumento da Temperatura Interna do 

Forno.  Fonte: Abreu (2009). 

 

Tabela 3. Taxa de Perda de Calor pelas Superfícies do Forno. Fonte: Abreu (2009). 

1 2 3 4
Superfícies da catenária 1.157 19.344 4.385 3.497

Chaminé 0.368 0.492 0.696 1.425
Corpo do forno frente e trás 1.525 24.264 5.081 4.922

Taxa de perda de calor (%) Momentos
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De acordo com o gráfico da Figura 11 e Tabela 3 as perdas totais de calor no forno 

variam de 3,05% até 10.16% ao longo da queima. Segundo Norton (1952), o balanço de calor 

dos fornos catenários mais eficientes, utilizando o calor liberado por 5 kg de lenha por hora, 

fornece geralmente 18% de perda pelas paredes. Esta informação demonstra que a 

metodologia utilizada para análise das perdas térmicas nos dois protótipos de fornos foi 

adequada. 



 26

2.2 Instrumentação 

 

2.2.1 Análise de incerteza 

 

Sobre a análise da incerteza pode-se consultar uma vasta bibliografia. Muitos livros de 

mecânica dos fluidos e transferência de calor têm um capítulo de análise da incerteza. Foi de 

grande aplicação o trabalho apresentado por Moffat (1990) sobre o cálculo e análise da 

incerteza nos resultados experimentais. 

Segundo Moffat (1990), considerando uma variável  com sua correspondente  

incerteza , a forma de representar esta variável e a incerteza é: 

ix

idx

 iii dxmedidasxx ±= )(  (20:1)                 (10)

 A partir desta equação pode-se interpretar o seguinte: 

A melhor estimativa de ix  é  (medidas); ix

Existe uma incerteza em  que pode ser tão grande quanto . ix idx

As diferenças de xi com relação a incerteza idx±  são tão grande quanto 20 para 1. 

O valor de  (medido) representa uma observação para um experimento de amostra 

simples (só uma medição) ou a média de um conjunto de observações n de um experimento 

de amostra múltipla (n medições). 

ix

O valor de  representa 2s para a análise de uma amostra simples onde s é o desvio 

padrão de uma população de possíveis valores à qual a amostra simples  pertence. Para um 

experimento de amostra múltipla  pode ter três significados. Ele pode representar: 

idx

ix

idx

 
n

tS n)(
 (11)
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como estimativa dos componentes dos erros, onde S(n) é o desvio padrão de um conjunto de n 

observações utilizados para calcular o valor médio xt e t é o valor estatístico “t de Student” 

apropriado para n medições e um nível de confiança desejado. Pode-se representar a tendência 

limite para os erros fixos (esta interpretação implicitamente requer que a tendência limite seja 

estimada como as diferenças de 20:1). Finalmente,  poderia representar U.95 a incerteza 

total em . 

idx

ix

O valor t é um número sempre maior que 2,0; o que permite o uso de  no lugar de 

s na estimativa da incerteza da média de um conjunto. 

)(nS

A representação de um resultado R, num experimento assumido para ser calculado a 

partir um conjunto de medições é: 

 ),....,,( 321 nxxxxRR =  (12)

O objetivo é expressar a incerteza no resultado calculado com a mesma probabilidade 

com que foi usada na estimativa das incertezas nas medições. Kline e Mcclintock apud Moffat 

(1990) demonstraram nos resultados computados que podem ser estimados com boa acurácia 

usando a combinação das RSS (Room Square Sun) dos efeitos de cada indivíduo de entrada e 

que a operação RSS preserva a mesma probabilidade.  

Continua Moffat (1990) que o efeito da incerteza em uma única medição sobre o 

resultado calculado pode ser: 

 i
i

x x
x
RR

i
δδ

∂
∂

=  (13)

A derivada parcial de R com respeito a  é o coeficiente de sensibilidade para o 

resultado de R com respeito à variável . 

ix

ix

Quando várias variáveis independentes são usadas na função R, todos os termos são 

combinados pelo método da raiz da soma dos quadrados RSS: 
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Esta é a equação básica da análise da incerteza. Cada termo representa a contribuição 

feita pela incerteza em cada variável  na incerteza total do resultado dR. Cada termo tem a 

mesma forma: da derivada parcial de R com respeito a  multiplicado pelo intervalo de 

incerteza de cada variável. A incerteza estimada no resultado tem a mesma probabilidade de 

conter o valor verdadeiro do resultado como as incertezas das variáveis individuais têm de 

conter os valores verdadeiros. 

idx

ix

A equação (14) aplica-se como a equação (10). 

1 – Cada uma das variáveis é independente; 

2 – Se são feitas repetidas observações de cada variável, poderia aplicar-se uma distribuição 

Gaussiana; 

3 – A incerteza em cada variável foi inicialmente expressa com a mesma probabilidade. 

Um programa de interpretação de dados pode ser bastante simples, onde todas as 

derivadas parciais possam ser avaliadas analiticamente ou podem ser tão complexas que 

requerem diretamente uma análise por computador. O procedimento é o mesmo para os dois 

casos.  

Em muitas situações a incerteza total em um resultado dado é dominada por poucos 

termos. Os termos na equação da incerteza, que são menores que 1/3 do maior termo, podem 

ser geralmente desprezados, mas existem exceções, onde existem muitos termos do mesmo 

tamanho. 

Quando R é calculado usando um programa de computação em grande escala, em 

muitos casos não é pratico fazer um programa computacional separado para a avaliação da 

incerteza. 
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Para estes experimentos complexos, o próprio programa de interpretação de dados 

pode ser usado para gerar a análise da incerteza, perturbando sequencialmente os valores de 

entrada e acumulando a contribuição da incerteza individualmente. 

Esta análise de incerteza executada diretamente por computador pode ser efetuada pela 

perturbação sequencial de entrada, de acordo com o seguinte procedimento: 

1 – Calcular o resultado R para os dados registrados e identificar este valor como Ro. 

2 – Para  até N, onde N é o número de variáveis em R: incrementar o valor da ith variável 

 com o intervalo de incerteza  e calcular o resultado , usando o valor aumentado da 

ith variável com o valor registrado (nominal) das restantes variáveis. Calcular a diferença 

 e armazenar este como , que é a contribuição da incerteza para R causada pela ith 

variável, assumindo um desvio positivo. 

1=i

ix idx +iR

0RRi −+ +iC

Se o resultado R segue uma função não linear de  tendo em consideração o tamanho 

de seu intervalo de incerteza, então se calcula  usando 

ix

−iC 0RRi −− . Então será calculado o 

valor: 

 
2

−+ += ii CC
Ci  (15)

3 – A incerteza no resultado será a raiz da soma dos quadrados de Ci. 

A principal vantagem deste método é que o mesmo programa de interpretação de 

dados é utilizado na contribuição da incerteza. Porém, a cada momento o programa é 

modificado e as modificações são automaticamente incorporadas no cálculo das incertezas. 

Segundo Jorge (1995), em muitos experimentos pode-se ter duas ou mais variáveis 

relacionadas entre si associadas às unidades experimentais. Em geral, o objetivo principal é  

determinar se as variáveis estão relacionadas entre si, qual é a forma deste relacionamento e 

se uma variável de interesse pode ser prevista a partir das observações das outras variáveis. 
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Para uma regressão com um único preditor, onde uma regressão linear de uma variável 

y numa variável x é dada por: 

 baxy +=  (16)

onde x é a variável independente (preditor, ou variável casual, ou variável “input”) e y é uma 

variável dependente ou variável resposta. Para um modelo estatístico: 

 iebaxy ++=  (17)

ni ,.....3,2,1=  e onde: 

1 – A variável aleatória  representa a resposta para o i-ésimo ponto experimental associado 

a um valor  da variável independente. 

iy

ix

2 – As variáveis e1, e2, e3, .....,en consideradas como variáveis aleatórias não observadas, 

representam componentes de erros desconhecidos. Supor que essas variáveis aleatórias ei são 

independentes e identicamente distribuídas com distribuição normal . { }sN ,0

3 – Os parâmetros a e b são desconhecidos. 

A partir das suposições acima, temos que, ~iY { }sbaxN i ;+  isto é,  tem distribuição 

normal com média na reta .  

iY

baxi +

Supondo que o modelo de regressão linear iebaxy ++=  seja correto. Para estimar os 

parâmetros de regressão a e b, utiliza-se o método dos mínimos quadrados. O principio de 

mínimos quadrados considera estimar os parâmetros desconhecidos a e b pelos valores que 

minimizam a soma dos quadrados dos erros, dada por: 

 ( ) ( )
2

1
, ∑ =

−−==
n

i ii baxybaSS  (18)

A estimativa a e b que minimizam o valor de  são denominados estimativa de 

mínimos quadrados EMQ. 

),( baS

Derivando  em relação à a e b temos: ),( baS
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baS  encontramos  e  a partir das equações normais, 
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Portanto resolvendo-se as equações acima se encontra a estimativa dos mínimos 

quadrados  e  dados por, 
^
a

^
b
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 __^
xayb −=  

(24)

A reta ajustada por mínimos quadrados é dada por, 

 ^^^
bxay +=  

(25)

 

onde e  são as medias amostrais dos dados x e y. 
_

x
_

y

Considerando a notação básica das somas dos quadrados dos desvios das médias: 

 ∑=
−=

n

i ixx xxS
1

2
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)(  (26)

 ∑ =
−=

n

i iyy xxS
1

2
_

)(  
(27)

e soma dos produtos cruzados dos desvios: 

 ∑ =
−−=

n

i iixx yyxxS
1

__

))((  (28)

 

os EMQ podem ser rescritos por: 
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S
S
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^

 (29) 

 _^_^
xayb −=  

(30) 

Os resíduos da regressão linear são definidos por: 

 
iii xaby

^^_^
−−=ε  

(31)

A soma de quadrados devidos ao erro ou soma de quadrados residual é definido por: 
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n
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−==∑ =

ε  (32)

Um estimador da variância s2 é dado por: 

 
2

2

−
=

n
SQRs  (33)

Para um valor específico x = x*, a resposta esperada é dada por ax* + b e isto é 

estimado por x* + bˆ com uma incerteza padrão estimada: 
^
a

 
xxS

xx
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_
* )(1 −

+  
(34)

Finalmente, a resposta esperada para ax* + b com um intervalo de confiança 

é dada por: )%1(100 a−
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^ )(1 −
+±+ α  

(35)

onde t tem uma distribuição t de “Student” com 2−n  graus de liberdade. 

Um índice para avaliação do modelo de regressão linear é dado pela proporção de 

variabilidade explicada pela relação linear, isto é: 
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Como o coeficiente de correlação amostral é dado por: 
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yyxx

xy

SS

S
r =  (37)

A avaliação da relação linear é medida por: 

 
yyxx

xy

SS
S

r
2

2 =  (38)

que é o quadrado do coeficiente de correlação amostral r. (POWELL, 1993). 

 

2.2.1.1 Calibração e cálculo de incerteza dos termopares 

 

A seguir explica-se detalhadamente o processo de calibração do termopar 01. Para 

cada temperatura de referência foram medidos dez valores de temperatura, isto é, 12 amostras 

de n = 10 cada. Calculou-se a média e o desvio padrão para cada amostra (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Amostras obtidas para a calibração do termopar 1 com os valores das médias e 

desvio padrão 

# de amostras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T referência °C 100,00 196,00 299,00 393,00 490,00 594,00 691,00 792,00 889,00 998,00
Termopar 1 105,61 200,43 296,75 396,25 470,48 564,38 670,98 759,83 855,03 947,18
Termopar 2 86,38 196,88 298,95 400,85 483,42 582,28 692,34 787,10 887,41 984,98
Termopar 3 96,63 197,31 298,75 407,11 483,63 583,42 695,36 790,45 892,43 991,89
Termopar 4 85,80 175,78 267,89 370,63 446,48 542,98 652,97 745,20 842,76 939,48
Termopar 5 108,56 205,66 305,49 412,55 486,52 584,83 696,48 790,57 890,67 988,06
Termopar 6 116,59 194,31 291,28 401,89 474,90 572,86 686,53 778,74 879,34 977,23
Termopar 7 104,34 200,08 298,74 409,85 479,27 577,37 692,28 786,80 889,61 988,26
Termopar 8 103,60 211,96 316,03 422,49 494,68 593,33 707,29 803,46 906,93 1007,84
Valor médio 100,94 197,80 296,74 402,70 477,42 575,18 686,78 780,27 880,52 978,11
Desvio padrão 10,71 10,51 13,75 15,27 14,49 15,60 17,08 18,85 21,21 23,22
  

Com os valores médios ´x` de temperatura de cada amostra e com as temperaturas de 

referencia ´y´, foram calculados as estivas dos mínimos quadrados  e , e construído um 

gráfico com a curva de tendência, como mostra a Figura 12. 

^
a

^
b
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TERMOPAR 1

y = 1,065x - 16,706
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Figura 12 – Valores de temperatura (°C) média medida, temperatura (°C) referência, linha de 

tendência e sua equação estimada por mínimos quadrados. 

 

 Significa então que  e . 065,1
^
=a 706,16

^
−=b

 Substituindo a equação (25) da pesquisa bibliográfica temos os valores de previsão. 

 706,16065,1 −= xy  (39)

 O valor da soma dos quadrados do desvio da média de ´x´ calculou-se pela equação 

(26). 

 718018,4)69,526(
1

2∑=
=−=

n

i ixx xS  (40)

 Logo calculou-se os resíduos  segundo a equação (26) da pesquisa bibliográfica. A 

Tabela 5 mostra estes valores para o termopar 1. 

^
ε

 

Tabela 5.  Temperatura média de cada amostra  temperaturas de referência  ix y
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X

100,00 105,61 4,23
196,00 200,43 -0,76
299,00 296,75 -0,33
393,00 396,25 -12,30
490,00 470,48 5,65
594,00 564,38 9,65
691,00 670,98 -6,88
792,00 759,83 -0,52
889,00 855,03 -4,90
998,00 947,18 5,96

^
εy

 

 

 Para obter a soma dos quadrados devido à incerteza, substitui-se os valores de  na 

equação (32). 

^
ε

 402,04
1

2^
== ∑ =

n

i
SQR ε  

(41)

 A estimativa da variância  é dada pela variância amostral, equação (33): 2σ

 26,50
2

2 =
−

=
n
SQRs  (42)

 Então o desvio padrão amostral é: 

 09,726,50 ==s  (43)

 Para um valor específico , a resposta esperada para , com um intervalo 

de confiança 

*xx = bax +*

)%1(100 α−  é dada pela equação (35). 

 
4,718018

)69,526(
10
109,7706,16065,1

2*

2

^ −
+±−=

xtxy α  (44)

 Para um intervalo de confiança de 95%, ( 05,0=α ) tem-se: 

 
4,718018

)69,526(
10
109,7228,2706,16065,1

2*^ −
+⋅±−=

xxy  (45)

 Para o caso que o valor  seja um valor médio de uma amostra, deve-se ter em conta 

as incertezas avaliadas por métodos estatísticos tipo A, equação (11). O termopar com que foi 

*x
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medida a temperatura de referência tem uma incerteza sistemática, dado pelo fabricante no 

certificado de calibração, incerteza de 4,0°C. 

 Finalmente a incerteza total deve ser obtida pela raiz quadrada das somas dos 

quadrados de todas as incertezas: 

 222 )()()( cAMQ SSSS ++=  (46)

 A seguir, mostra-se um exemplo de previsão de temperatura a partir de valores de 

temperatura medidos com o termopar 1. Foram 10 amostras de 12 medições cada, na Tabela 6 

mostra-se o valor médio dessas 12 medições ( ) e seu correspondente desvio padrão  para 

um intervalo de confiança de 95 %. 

*x AS

 

Tabela 6. Valores das incertezas para valor de  obtidos com o termopar 1 *x

Valor médio 
x* °C 1,065x*-16,706

105,61 109,58 2,17 0,58 4,58
200,43 199,72 1,83 0,72 4,46
296,75 296,44 1,53 0,52 4,31
396,25 384,70 1,29 3,79 5,66
470,48 475,78 1,19 1,24 4,35
564,38 573,43 1,17 2,36 4,79
670,98 664,51 1,32 2,28 4,79
759,83 759,35 1,54 0,57 4,32
855,03 850,43 1,84 1,88 4,79
947,18 952,78 2,16 1,06 4,67

n
tS n )( 222 )()()( cAMQ SSS ++

4,718018
)69,526(

10
180,15

2* −
+

x

 

 

Não se levou em consideração a possível existência de incerteza sistemática (tipo B), 

do sistema de aquisição de dados composto por um microcomputador e a placa de aquisição. 

Em muitas situações a incerteza total em um resultado dado, é denominado por poucos 

termos. Pode-se observar como os valores de e  não influenciam muito sobre o valor da 

incerteza total, conforme Tabela 6. Esses valores são bem menores que a incerteza padrão 

estimada pela aplicação dos mínimos quadrados. Moffat (1998) afirma que, quando os termos 

AS cS
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na equação da incerteza forem menor que 1/3 do maior termo, podem ser geralmente 

desprezados. 

Esse fato aconteceu para os oito termopares. E por isso, foi considerado para nosso 

trabalho nas medições de temperatura, só o valor da incerteza padrão estimada da aplicação 

do mínimos quadrados. Na Tabela 7, mostra-se as equações que servem de estimativa para o 

cálculo do valor da temperatura a partir do valor medido , e sua respectiva incerteza para os 

8 termopares. 

*x

 

Tabela 7. Valores de , s, xxS 2r  e as equações que servem de estimativa para o cálculo o valor 

da temperatura a partir do valor medido  com sua respectiva incerteza para um intervalo de 

confiança 95% para os 8 termopares. 

*x

Termopar Sxx s

1 718018,43 7,09 0,9995

2 808923,02 7,47 0,9995

3 810077,15 7,59 0,9995

4 745658,36 7,27 0,9995

5 784546,45 7,66 0,9994

6 769752,53 9,53 0,9991

7 769752,53 9,15 0,9992

8 815030,93 9,27 0,9992

4,718018
)69,526(

10
109,7228,2706,16065,1

2* −
+⋅±−

xx

0,808923
)06,540(

10
147,7228,23542,20033,1

2* −
+⋅±+

xx

1,810077
)70,543(

10
159,7228,29148,00026,1

2* −
+⋅±+

xx

4,745658
)00,507(

10
127,7228,2378,14045,1

2* −
+⋅±+

xx

5,784546
)94,546(

10
166,7228,2130188,1

2* −
+⋅±−

xx

5,769752
)37,537(

10
153,9228,23994,80283,1

2* −
+⋅±−

xx

4,792765
)66,542(

10
115,9228,27001,50133,1

2* −
+⋅±−

xx

9,815030
)76,556(

10
126,9228,212994,0

2* −
+⋅±−

xx

^
y2r
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A proporção de variabilidade explicada pelo modelo de regressão linear é dado por 2r , 

equação (38), isto é, 99% para os 8 termopares, o que indica que o modelo de regressão linear 

é adequado para os dados. 
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2.3 Experimento 

 

A produção de cerâmica pelos artesãos do Vale do Jequitinhonha é sustentada por um 

processo rudimentar de fabricação das peças. Como se pode observar na Figura 13 os fornos 

utilizados pelos artesãos são de tiragem superior, o que dificulta o alcance de altas 

temperaturas (temperaturas máximas em torno de 750ºC)3 e outros inconvenientes já descritos 

sobre esse tipo de tiragem. Assim, buscaram-se dois fornos com dimensões que atendessem a 

produção dos artesãos, capazes de alcançar temperaturas em torno de 1000ºC, com pequenos 

gradientes de temperatura, fáceis de serem reproduzidos pelos próprios ceramistas, com um 

custo baixo de fabricação e que utilizassem a lenha como fonte de energia. 

 

 
Figura 13 – Forno usado pelos artesãos do Vale do Jequitinhonha 

 
                                                 

3 No final de 2006 e 1º semestre de 2007 foram feitas visitas às cidades de Turmalina e Santana do Araçuaí, no 
Vale do Jequitinhonha. Foi feito o monitoramento de uma queima típica da região 
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Definidas as necessidades, encontrou-se a geometria catenária como uma boa opção. 

“Em latim a palavra catena significa corrente, desta forma, arco catenário é a linha de 

equilíbrio que é descrita por um cabo flexível pesado e homogêneo, como uma corrente 

suspendida entre dois pontos imaginários.” (CHITI, 1992, p.161).  

Uma das vantagens dessa geometria encontra-se em sua robustez estrutural, uma vez 

que todo forno é construído por uma só peça e segundo Chiti (1992) este tipo de arco 

apresenta um bom rendimento calórico. A desvantagem é o aproveitamento de seu espaço 

interno, em comparação com outras geometrias.  

Foi construído um forno de tiragem cruzada, com dimensões menores, para atender a 

uma produção familiar, conforme pode ser visto na Figura 14a e um forno maior de tiragem 

inferior para atender a produção de uma comunidade de artesãos, como mostra a Figura 14b. 

Por esse motivo os fornos foram denominados de forno catenário familiar e forno catenário 

comunitário. 

 

  
(a) (b) 

 
Figura 14 – Forno familiar (a) e comunitário (b) construídos na UFSJ (Universidade Federal 

de São João del-Rei) 
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Nos protótipos estudados foram aplicados alguns dos nove princípios citados por 

Olsen (1983). Seguindo o princípio 5 (ver 2.1.2) no forno catenário comunitário, a altura da 

câmara é de 1,370 m e a chaminé 4,0 m. No princípio 3, um forno a lenha deve possuir uma 

área da câmara de combustão igual a 0,8372 m² e 0,0936 m² de chaminé, tendo uma razão de 

8.94, bem próximo à citada. 

 

2.3.1 Queima do forno comunitário 

 

Foi realizada uma queima no forno comunitário construído no Campus Santo Antônio 

da Universidade Federal de São João del-Rei, onde  as temperaturas foram monitoradas por 8 

termopares, distribuídos no seu interior em pontos estratégicos. Além disso, toda a lenha 

utilizada foi caracterizada e pesada para se poder calcular o consumo energético. Com o forno 

abastecido com diversas peças cerâmicas, desenvolvidas por alguns artesãos da região, 

realizou-se a queima.  

A fim de explorar o volume interno do forno de maneira otimizada, somente o lado 

esquerdo do forno foi monitorado, conforme pode ser visto na Figura 15, na qual está 

ilustrada a posição dos termopares.  
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Figura 15 – Desenho esquemático indicando a localização pontual de cada termopar T. 

 

Deu-se atenção para a curva de aquecimento do forno, pois diversos defeitos nas peças 

são gerados por um aquecimento muito rápido. A maioria dos artesãos utiliza de suas 

experiências e alguns artifícios empíricos, citados na seção “Tecnologia da Queima”, para 

assegurar a qualidade final das peças. O gráfico da Figura 16 mostra a curva de aquecimento 

do forno que os artesãos do Vale do Jequitinhonha utilizam e foi adaptada às condições 

operacionais dos fornos estudados, onde os níveis de temperaturas alcançados são de 1000 ºC.  
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Figura 16 – Curva recomendada de aquecimento do forno. Fonte: (TUDBALL, 1995) 

 

Para garantir o caráter científico dos dados monitorados buscou-se, através dos 

termopares, obter o melhor controle dessas temperaturas. Nas duas primeiras horas o forno foi 

mantido a uma temperatura constante, em torno de 150ºC, para que toda a água ainda 

existente nas peças evaporasse. O forno foi abastecido com grandes pedaços de lenha, a fim 

de garantir uma lenta oxidação e liberação de energia.  

Cautela e habilidade foram necessárias quando a temperatura esteve na faixa de 150°C 

até 500°C, pois pequenos pedaços de lenha inseridos na fornalha resultaram num rápido 

aumento da temperatura. Outro ponto de grande atenção foi a chaminé, pois como na maioria 

dos fornos de tiragem inferior o seu funcionamento não ocorreu de maneira natural, então  

optou-se por jogar um papel com fogo em sua boca para obter o início do processo de tiragem 

dos gases.  

Além desse “star up”, durante a queima o controle da atmosfera do forno e o consumo 

de combustível estiveram intimamente relacionados à abertura do “damper” da chaminé, pois 

esse mecanismo permitiu controlar o fluxo dos gases no interior do forno e chaminé. O seu 

estrangulamento provocou a diminuição do fluxo de ar e a redução das partículas de oxigênio 

livres, garantindo, no interior do forno, uma atmosfera redutora.  
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Nos momentos de abastecimento das fornalhas recorreu-se ao “damper” para evitar o 

rápido aquecimento do forno, mas como efeito negativo observou-se a saída de uma fumaça 

escura (rica em CO) pelas entradas de ar e chaminé. 

A partir dos 500ºC a queima passou a ter um caráter mais estável e fácil de lidar, uma 

vez que a fornalha adquiriu temperatura suficiente para volatilizar com facilidade a lenha. 

Desta forma, o acréscimo de pequenas quantidades de lenha já não influenciou o aumento 

abrupto da temperatura. A chaminé, com o “damper” totalmente aberto, garantia um fluxo 

intenso de ar no interior do forno.  

A partir dos 800ºC as paredes internas do forno começaram a se avermelhar e o 

consumo de combustível apresentou tendência de estabilização. A queima atingiu 

temperaturas máximas de 950 e até 1070ºC em alguns pontos, então a temperatura do forno  

estabilizou-se mesmo com o fornecimento de mais combustível. Em seguida foi abafado com 

o fechamento de todas as entradas de ar e “damper”, a fim de assegurar um resfriamento de 

aproximadamente 12 horas, sem danos para as peças. 

Através do gráfico da Figura 17, plotado pelo software “FIELDCHART NOVUS 1.70”, 

pode-se observar um comportamento transiente com as flutuações das temperaturas em todas 

as regiões do forno. Cada “vale” nas curvas dos termopares representa o momento em que a 

fornalha foi abastecida com lenha. Em seguida, a temperatura aumenta rapidamente, atingindo 

um pico e logo em seguida decresce numa velocidade menor. Estes são um dos momentos que 

a habilidade do ceramista torna-se evidente e a qualidade das peças são determinadas, pois 

quanto menor for a distância entre os picos e os vales significa que uma liberação de energia 

uniforme está ocorrendo. A interpretação das curvas plotadas na Figura 17 torna-se fácil ao se 

analisar a Figura 15 e, assim, entender o posicionamento de cada termopar no interior do 

forno. 
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Figura 17 – Temperaturas medidas durante a queima do forno comunitário. Os termopares de 

01 até 08 estão representados pela abreviação T1, T2,..., T8. Fonte: FIELDCHART NOVUS 

1.70. 

 

 A taxa de aquecimento do forno neste experimento foi de 200ºC por hora. Esse 

aquecimento acima do estabelecido como ideal provocou trinca em algumas peças que 

estavam no forno. A experiência e a habilidade do artesão são fundamentais para se 

estabelecer através de um aquecimento fortemente transiente, com picos e vales de 

temperaturas, uma curva média de aquecimento que fique dentro dos 150ºC por hora. 

 A Figura 18 destaca a região do forno em que são colocadas as peças e para assegurar 

a sua qualidade após a queima é fundamental que o gradiente de temperatura seja o menor 

possível (seção 1). Observa-se no gráfico da Figura 19 que as temperaturas dos termopares 

01, 04, 05 e 08 estão bem próximas durante toda a queima, tendo amplitudes máximas de 
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60ºC. Somente o termopar 03, que ficou próximo ao chão do forno, apresentou maiores 

diferenças de temperatura em relação aos demais principalmente no início da queima, quando 

atingiu um gradiente de 200ºC. Ao longo da queima esse valor foi diminuindo até tornar-se 

zero. Esse comportamento é justificado pela orientação do escoamento dos gases e radiação. 

 

Figura 18 – Em destaque a região do forno onde são colocadas as peças. 

 

No início da queima a turbulência dos gases e a radiação próximas ao termopar 03 são 

baixas se comparadas com os outros pontos monitorados. A presença de um escoamento 

turbulento favorece a homogeneização da temperatura no forno, tornando-se mais intensa no 

fim da queima devido ao aumento da tiragem. Com patamares mais elevados de temperatura 

passa a existir uma radiação mais intensa, não só proveniente do fogo, mas também das 

paredes internas, assim os “pontos frios”, identificados no início da queima, tendem a terem 

suas temperaturas elevadas. 
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Figura 19 – Temperaturas medidas pelos termopares 01, 03, 04, 05 e 08 durante a queima do 

forno comunitário. Fonte: FIELDCHART NOVUS 1.70. 

 

 No gráfico da Figura 20 estão plotadas as curvas dos termopares 06 (posicionado na 

chaminé) e 07 (posicionado na fornalha) e pode-se observar o efeito da tiragem na 

distribuição de temperatura no interior do forno e chaminé.  Nota-se que durante as quatro 

primeiras horas de queima a chaminé acompanhou a tendência de aquecimento do forno, 

apresentando uma curva semelhante ao do termopar 07, mas com flutuações menores de 

temperaturas. No momento final da queima ocorre a inversão dessa tendência, pois a chaminé 

torna-se mais quente do que a fornalha devido ao aumento da tiragem. Desta maneira, os 

gases quentes ainda em processo de combustão são arrastados para a chaminé, gerando esse 

comportamento térmico. Logo em seguida observa-se que a queda de temperatura da chaminé 

provoca o aumento da temperatura na fornalha. Este comportamento térmico é descrito por 
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Olsen (1983), ver 2.1.2, no qual descreve a influência da tiragem na distribuição térmica no 

interior do forno. 

 

 

Figura 20 – Temperaturas registradas pelos termopares 06 e 07. Fonte: FIELDCHART 

NOVUS 1.70. 

 

 A lenha utilizada como combustível no experimento é originado de demolição (peroba 

e madeirite) e poda de árvores, sendo muito heterogênea logo apresenta poderes caloríficos 

bem distintos. No gráfico da Figura 21 nota-se um aumento brusco no consumo médio de 

lenha de 21,8 kg/hora para 41,4 kg/hora. Isso se justifica por uma chuva no momento do 

experimento, que umedeceu a lenha. Assim, parte da energia térmica presente na fornalha 

passou a ser gasta para evaporar essa água, gerando a redução do seu poder calorífico inferior.  
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Figura 21 – Média horária do consumo de combustível do forno comunitário. 

 

Ao final do experimento foram gastos 120 kg de lenha com uma duração de 5 horas e 

30 minutos. Segundo Silveira (2002) o poder calorífico de uma lenha heterogênea é de 3000 

kcal/kg. Assim, para efeito de cálculo, adotou-se esse PCI (poder calorífico infeior) médio e 

chega-se a um valor de 360.000 kcal/kg de energia total gasta na queima do forno 

comunitário. 

 

2.3.2 Queima do forno familiar 

 

A queima do forno familiar foi realizada também no Campus Santo Antônio da 

Universidade Federal de São João del-Rei. As temperaturas foram monitoradas por dois 

termopares, um localizado na chaminé e o outro na região central do forno. A lenha utilizada 

neste experimento foi semelhante à utilizada no forno comunitário. 

 A queima foi iniciada em um processo de aquecimento até os 150ºC para a secagem 

das peças. Neste momento a alimentação do forno foi realizada através do cinzeiro para 

limitar a oxidação da lenha e, assim, os picos de temperaturas são amenizados e os riscos de 
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danos nas peças são reduzidos. A tiragem do forno ocorreu de maneira natural, não sendo 

necessário utilizar nenhum artifício para iniciar o processo de convecção na chaminé. 

Após três horas neste patamar de temperatura iniciou-se o aquecimento a uma taxa de 

150ºC por hora. Diferente do forno comunitário, as oscilações de temperatura nos 

abastecimentos de lenha foram mais suaves, além disso, a existência de somente uma fornalha 

permitiu um maior controle da taxa de aquecimento, devido à facilidade de operação. 

Durante grande parte da queima a fumaça apresentou uma coloração cinza claro, 

indicando uma atmosfera levemente redutora. No entanto, após os 700ºC a oxigenação da 

fornalha tornou-se insuficiente, mesmo com as janelas laterais do forno abertas, e a fumaça 

passou a apresentar uma coloração escura (Figura 22). 

 

 

Figura 22 – Chaminé do forno familiar durante a queima. 
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Através do gráfico da Figura 23 consegue-se visualizar o comportamento térmico dos 

termopares 02 e 05 posicionados na chaminé e no interior do forno, respectivamente. Nota-se 

que durante as 3 horas iniciais de queima os dois termopares apresentaram temperaturas 

próximas. A partir de então, enquanto a temperatura do forno aumentava de maneira 

significativa a temperatura dos gases na chaminé subia numa taxa mais suave. Esse 

comportamento térmico é benéfico para uma queima eficiente, pois quanto menor a 

temperatura de exaustão dos gases, menos energia está sendo perdida para a atmosfera. 

Foi registrada a temperatura máxima de 970ºC. Embora já se tenha conseguido atingir 

temperaturas de 1100ºC neste mesmo forno. 

 

 

Figura 23 – Temperaturas registradas pelos termopares T2 e T5 na queima do forno familiar. 

Fonte: FIELDCHART NOVUS 1.70. 
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A chaminé acompanhou a tendência de aquecimento do forno, mantendo-se em 

patamares de temperaturas mais baixos na faixa de 450°C. No entanto, se fosse estendido o 

tempo de queima, mantendo-se a média horária do consumo de combustível e aumentando a 

intensidade de tiragem, a temperatura da chaminé se igualaria ou ultrapassaria a temperatura 

do termopar T5, semelhante ao fato ocorrido no experimento do forno comunitário 

Aos 800ºC, através da janela de inspeção frontal do forno, pode-se visualizar no uma 

coloração alaranjada das peças e paredes internas (Figura 24). Com o auxílio da Tabela 1 

consegue-se estimar a faixa de temperatura em que se encontram as peças no forno. Neste 

caso a coloração encaixa-se numa faixa de 815 a 900ºC, apresentando um valor muito 

próximo ao registrado pelo termopar. 

 

 

Figura 24 – Vista do interior do forno familiar através da janela de inspeção frontal. 

 

Analisando a média horária do consumo no gráfico da Figura 25, nota-se um aumento 

gradativo nas cinco primeiras horas de queima e um aumento de 400% na meia hora final. 

Isso deve-se a antecipação do final da queima. No entanto, com esse fornecimento de energia 
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em um curto intervalo de tempo gerou-se um brusco aumento de temperatura de 700°C para 

970ºC, resultando numa taxa de aquecimento de 540°C por hora. Bem acima do orientado que 

é de 150ºC por hora. Ao final da queima teve-se o consumo total de lenha igual a 55 

kilogramas, resultando num consumo energético total de 165.000 Kcal/kg. 
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Figura 25 – Média horária do consumo de combustível do forno comunitário. 
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 2.4 Simulação computacional da queima 

 

Foi objeto do trabalho a simulação da queima do forno para estudar o comportamento 

dinâmico dos gases nos fornos e as suas influências no perfil térmico, de acordo com algumas 

configurações operacionais. Verificou-se através do estudo da tecnologia da queima (ver 2.3) 

as inúmeras variáveis que influenciam na atmosfera do forno, na distribuição de temperatura, 

na tiragem e no consumo de combustível. Com os dados medidos das queimas dos fornos 

buscou-se entender melhor o comportamento de algumas variáveis que influenciam na queima 

e, desta forma, vislumbrou-se a necessidade de se utilizar um software CFD denominado 

ANSYS CFX V11. 

O domínio do forno foi gerado por uma ferramenta CAD (“Computer-Aided Design”) 

e foi exportada ao código para a geração da malha que permite a solução do problema. Um 

exemplo inicial desse domínio pode ser visualizado na Figura 26. Os ajustes com o tamanho e 

o formato da malha foram realizados na medida em que os primeiros resultados surgiram. 

Concluiu-se que uma diminuição no tamanho da malha acarretaria num tempo excessivo de 

simulação com poucas alterações nas distribuições térmicas e no escoamento dos gases. 
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Figura 26 – Domínio do forno comunitário com detalhamento de sua malha. Fonte: ANSYS 

CFX V11. 

 

Diante da dificuldade encontrada em simular a queima num software CFD, utilizando 

a lenha como combustível, consensou-se em trabalhar com o gás butano que estava disponível 

como combustível no pacote, além de ser utilizado em fornos com geometria semelhante, 

apresentando resultados satisfatórios em testes realizados.  

O software ANSYS CFX V11, embora seja uma ferramenta que utilize os mais 

avançados modelos matemáticos, possui a limitação de não simular reações de combustão em 

regime transiente, assim, trabalhou-se com o regime permanente no qual foi estudado o 

instante final da queima no forno.  

As condições de contorno foram definidas com base em dados coletados em queimas 

reais do forno. Uma das informações mais importantes para a simulação foi o consumo 
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horário da lenha. Assim, feito a conversão para valores energéticos, pôde-se quantificar a 

vazão de gás butano para o estágio de queima simulado. Outra condição de contorno, 

fundamental para o sucesso da simulação, é a diferença de pressão gerada entre a saída da 

chaminé e as entradas de ar, pois para se ter um fluxo correto no interior no forno deve existir 

na chaminé uma pressão abaixo daquela presente nas entradas de ar. Para quantificá-la 

utilizou-se da referência eletrônica Jotul citada no item 2.1.2. 

 

2.4.1 Condições de simulação 

 

A robustez e confiabilidade dos resultados simulados estão diretamente ligados à 

qualidade da malha criada para a geometria estudada, aos tipos de modelos matemáticos 

utilizados, às condições de contorno aplicadas e aos métodos de iteração. Assim, este tópico 

visa exibir com clareza essas informações e justificativas para suas escolhas. 

Para o sucesso nos resultados da simulação computacional foram necessárias inúmeras 

simulações onde se aplicaram distintas condições de contorno e modelos matemáticos, a fim 

de avaliar o efeito de cada um no resultado. Desta maneira, chegou-se aos melhores 

parâmetros e elaborou-se um plano de ação para as distintas configurações de queima. 

As simulações do forno comunitário foram denominadas de simulação 1 e 2 e as do 

forno familiar de 3 e 4, conforme pode ser visto na Tabela 8. Nas simulações 1, 2, 3 e 4 foi 

analisada a influência do posicionamento do “damper” e das entradas de ar com o objetivo de 

verificar suas influências na variação da temperatura, na fração mássica de oxigênio e butano. 

Desta maneira, somente a geometria foi alterada, ou seja, as condições de simulação foram 

mantidas iguais para todas as quatro simulações. 

 

Tabela 8. Resumo das configurações básicas de cada simulação. 
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Simulação Abertura do 
"Damper" (%)

Abertura no 
"Air in" (%)

Pressão"Air in" 
(Pa) Pressão "Out" (Pa) Entrada 

Butano (m/s)

1 100 100 101325 101322 0,000826673
2 50 50 101325 101324 0,000826673
3 100 100 101325 101322 0,003827722
4 50 50 101325 101324 0,003827722  

 

Para todas as simulações, as geometrias dos fornos foram geradas no software Solid 

Works e exportadas para o CFX no formato “igs”. No CFX determinou-se o domínio 3D do 

forno e as regiões 2D de entrada de ar, combustível e saída dos gases na chaminé. Por não se 

tratar de uma geometria complexa não foi necessário adaptação na malha. As informações 

sobre a malha das quatro simulações estão no Apêndice A. 

Definidas as regiões 3D, 2D e a malha, foram trabalhadas as condições de simulação no 

“CFX-Pre”. Escolheu-se o regime permanente como tipo de simulação, pois o software CFX 

não possibilita simulações com reação química para o regime transiente. O fluido escolhido 

para a simulação foi o “Butane Air WD1”, que possui as substâncias C4H10(butano), 

O2(oxigênio), CO2(gás carbônico), H2O(água) e N2(nitrogênio). Ainda nas opções gerais foi 

definido o domínio (Kiln) como estacionário e na definição do “Buoyance” optou-se pelo 

“Non Buoyance”, uma vez que é razoável a hipótese do regime de escoamento no forno ser do 

tipo incompressível, ou seja, não existir variação da massa específica do fluido ao longo do 

escoamento. 

No “Fluid Model” escolheu-se o modelo de transferência de calor “Thermal Energy”, 

pois modela o transporte da entalpia através do domínio definido. Diferente do modelo “Total 

Energy”, onde o efeito da energia cinética média no escoamento não está inclusa. Desta forma 

é adequado para escoamentos com baixa velocidade, no qual efeitos cinéticos são 

desprezíveis; K-Epsilon como modelo de turbulência foi escolhido devido à sua robustez. Em 

algumas aplicações esse modelo não é recomendado, como: escoamentos com separação da 
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camada limite; escoamentos com mudança repentina na taxa de tensão média; escoamentos 

em fluidos em rotação e escoamentos sobre superfícies curvas, mas como esta simulação não 

se enquadra em nenhuma das aplicações citadas, definiu-se o K-Epsilon como melhor opção. 

Em “Turbulence Wall Function” optou-se pelo modelo ”Scalable”, pois é um modelo 

que é definido, pelo CFX, para ser resolvido com equações “Epsilon”. Possui a característica 

de dar resultados robustos quando não se necessita de detalhes da turbulência próximo à 

camada limite. 

Escolheu-se como modelo de reação ou combustão o “Eddy Dissipation”. Aplicado para 

escoamentos turbulentos, onde a reação química é relativamente rápida para o processo de 

transporte no escoamento sem um controle do processo de reação. A ignição, processo onde a 

cinética química pode limitar a taxa de reação, é pouco prevista.  

Para o “Thermal Radiation Model” optou-se pelo modelo “P1”, pois apresenta a 

seguinte características: adiciona uma equação de transporte para a simulação, 

consequentemente é mais custosa. É válida para espessura ótica maior do que 1 e é adequado 

para estudo de chamas de combustível pulverizado. As superfícies do domínio são 

consideradas opacas e difusas e as entradas e as saídas são consideradas regiões transparentes, 

isto é, este modelo absorve toda a energia proveniente da região externa e toda essa energia é 

computada como um corpo negro. 

Adotou-se o modelo “Gray” no “Spectral Model”, pois nele é assumido que toda a 

radiação é uniforme em todo o espectro. O fato de o cálculo ser simplificado implica que o ar 

que entrará na combustão possui as mesmas propriedades radioativas dos gases da combustão. 

O erro causado não é alto, pois o ar é muito mais frio do que os gases da combustão. 

Para os componentes C4H10, O2, CO2 e H2O foram atribuídas à opção “Transport 

Equation”, definindo que estes fluidos podem ter sua fração mássica variando através do 

escoamento. Já para o N2 foi atribuído a condição de “Constraint”, pois é uma substância que 
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não reage e por isso a sua fração mássica é somada às outras frações de forma que se obtenha 

o valor unitário. Ex. Se O2: 0.232 então N2: 0.768 ou C4H10: 1 então N2: 0. 

Na região “Air in” (ver Figura 27a e 27b) assumiu o tipo de contorno “Opening”, pois 

se tem informações de algumas condições de contorno, mas não se sabe o sentido do 

escoamento (se está entrando ou saindo do domínio); regime subsônico; pressão igual a 

101325 Pa com o modelo “Pressure and No Direction (Entrainment Condition)”. Opção útil 

para as situações em que o fluxo principal tende a puxar o escoamento através da fronteira, 

mas não se sabe o sentido de fluxo; turbulência média (5% de intensidade), pois é 

recomendado quando não se tem certeza sobre o nível de turbulência nas regiões de contorno; 

temperatura estática de 300 K e fração mássica de oxigênio (O2) igual a 0,232. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 27 – Em destaque estão as regiões dos fornos definidas como entradas de combustível 

(“Fuel in”), entradas de ar (“Air in”) e saída dos gases (“Out”), respectivamente, para a 

simulação 1 e 3. Fonte: ANSYS CFX V11. 

 

Para a região “Out” assumiu condições semelhantes à “Air in”, diferenciando somente 

o valor da pressão. Para o “Fuel in” assumiu o tipo de contorno “inlet” e uma velocidade 

normal de entrada do fluido butano (fração mássica igual a 1) variando de acordo com cada 

simulação e uma temperatura igual 300K. Uma vez que a simulação ocorre em regime 

permanente foi determinado que o momento da queima simulado fosse o seu final, pois é 

neste período em que são alcançadas as maiores temperaturas. Assim, através de dados de 

consumo de lenha coletados em campo e consultando o relatório da CTGÁS-ER (Centro de 

Tecnologias de Gás e Energias Renováveis), no qual aponta o gás butano com um poder 

calorífico de 11.800 kcal/kg. Para complementar as informações necessárias para o cálculo da 

conversão o site da empresa “Air Liquide” define o butano com um volume específico de 0,4 

m³/kg (1,013 bar e 27°C). 

 

Tabela 9. Informações de poder calorífico e volume específico para o butano e a lenha. 

Combustível PCI kcal/kg Volume específico m³/kg
Butano 11800 0,4
Lenha 3000 -  

 

 Para exemplificar o cálculo de consumo de combustível na simulação 1 e 2, através da 

equação (47) determina-se a massa de butano (kg/s) que se deve queimar para fornecer a 

mesma quantidade de calor que a lenha forneceria:  
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s

kg
PCI

segundo
ConsumoPCI

Consumo
obu

lenha
lenha

obu 0017302259,0
11800

3600
5,243000

tan
tan =

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

= (47)

Passando esse consumo mássico para volumétrico, tem-se: 

 
s

mVazão obu

3

tan 0006920903,04,00017300259,0 =⋅=  (48)

Tomando a área da fornalha como sendo de 0,8372 m² pôde-se definir a velocidade de 

entrada de combustível para a simulação: 

 s
m

Área
Vazão

V obu
oBu 0008266727,0

8372,0
0006920903,0tan

tan ===  (49)

As equações (50). (51) e (52) apresentam os cálculos para as simulações 3 e 4 do forno 

familiar. 

 
s

kg
PCI

segundo
ConsumoPCI

Consumo
obu

lenha
lenha

obu 0028148587,0
11800

3600
0,403000

tan
tan =

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

=  
(50)

 s
mVazão obu

3

tan 0012994350,04,00028148587,0 =⋅=  (51)

 s
m

Área
Vazão

V obu
oBu 003827722,0

2952,0
0012994350,0tan

tan ===  (52)

No “Global Inicialisation” definiu-se o O2 como “Automatic with Value” igual a 

0,232,  mostrando que o domínio do forno terá em seu interior, no início do processo de 

iteração, essa fração mássica. Os outros fluidos se mantiveram como “Automatic”, o que 

representa que os valores iniciais dessas substâncias, no processo de solução matemática, será 

definido automaticamente pelo programa. 

No “Solver Control” aplicou-se o “High Resolution”, com AutoTimescale. Aplicou-se 

200 iterações e um critério de convergência RMS (“Root Mean Square”) igual a 10-4. 

 

2.4.2 Resultados da Simulação Computacional 
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Para a melhor compreensão, os resultados do forno comunitário serão apresentados por 

completo e sempre de maneira comparativa entre as simulações 1 e 2. Em seguida, de maneira 

semelhante, serão apresentados os resultados das simulações 3 e 4 do forno familiar. Para a 

exibição desses dados criou-se planos paralelos aos planos cartesianos a fim de facilitar o 

entendimento das variáveis envolvidas no processo de queima, tais como: temperatura, fração 

mássica de combustível e fração mássica de oxigênio. Através das linhas de corrente será 

possível compreender o comportamento dinâmico dos gases no interior do forno. 

Observam-se na Figura 28a todas as entradas de ar e o “damper” 100% abertas, 

alcançando temperatura máxima de 745°C. Visualizando em outro plano, Figura 29c, nota-se 

que a temperatura atingiu 931°C. A parte mais fria ficou sendo a região frontal, com 

gradientes de temperatura de 210°C. Essa distribuição térmica assemelha-se ao experimento 

onde o termopar 03 ficou posicionado na região frontal do forno. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 28 – Temperaturas exibidas através do plano YZ e localizadas na posição central do 

forno para as simulações 1 (a) e 2 (b). Fonte: ANSYS CFX V11. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 
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Figura 29 – Temperatura no plano XZ. (a), (c) e (e) são resultados da “simulação 1” e (b), (d) 

e (f) são resultados da “simulação 2”. Fonte: ANSYS CFX V11. 

 

A região do fundo do forno e chaminé foram as que apresentaram os maiores níveis de 

temperatura. Esse comportamento deve-se a uma forte tiragem que provoca o arraste de gases 

ainda não queimados para a região da chaminé. Além disso, próximo à parede frontal do forno 

nota-se temperaturas muito baixas devido ao intenso fluxo de ar proveniente da entrada da 

fornalha e cinzeiro, predominando uma atmosfera oxidante, conforme mostrado na Figura 28a 

e Figura 29a. 

Na “simulação 2” observa-se uma maior homogeneidade na temperatura (ver Figura 

28b, Figura 29d, Figura 29f). Com a redução na tiragem, devido ao fechamento parcial do 

“damper” e entradas de ar, ocorreu a diminuição do volume de ar frio na fornalha e isso foi 

benéfico para reduzir o gradiente de temperatura. Na região da chaminé, acima do “damper”, 

nota-se uma recirculação do ar atmosférico provocando um resfriamento significativo nos 

gases de exaustão. Através da Figura 31b essa observação pode ser comprovado com o 

aumento da fração mássica de oxigênio na região.  
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(a) (b) 

Figura 30 – Fração mássica de combustível exibidas através do plano YZ e localizada na 

posição central do forno para as simulações 1 (a) e 2 (b). Fonte: ANSYS CFX V11. 

 

 Nas duas simulações toda a fração mássica do combustível atingiu níveis muito baixos 

ou próximos de zero, como pode se observar na Figura 30a e Figura 30b. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 31 – Fração mássica de oxigênio exibidas através do plano YZ e localizada na posição 

central do forno para as simulações 1 (a) e 2 (b). Fonte: ANSYS CFX V11. 

 

É interessante observar que as temperaturas nas regiões onde as frações mássicas de 

oxigênio e de butano se aproximam de zero, são os pontos de maior temperatura. Isso 

significa que as duas substâncias reagiram estequiometricamente, liberando o máximo de 

energia do combustível. Por outro lado, nas regiões que apresentam um excesso de ar ou de 

combustível vê-se temperaturas inferiores. Desta forma, os resultados indicam que para uma 
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eficiência energética ideal, deve-se trabalhar operacionalmente para que ocorra uma queima 

completa do combustível sem excesso de ar. 

A Figura 29b indica que ocorreu uma menor vazão de ar para o interior do forno, pois 

observa-se níveis mais elevados de temperatura se comparado com a Figura 29a. Também, 

pode-se notar na Figura 28b que o forno apresentou menor gradiente de temperatura, em torno 

de 100°C. 

 O caráter turbulento do escoamento em ambas as simulações ilustrados na Figura 32 é 

provocado pelas duas paredes corta chamas4. Notam-se níveis de velocidade mais elevados na 

Figura 32a, comprovando que a tiragem nessa condição de simulação é mais intensa. Além 

dos níveis mais baixos de velocidade do escoamento. A Figura 32b mostra a influência do 

“damper” no escoamento dos gases na chaminé. Essa restrição na passagem dos gases tem por 

conseqüência um aumento na perda de carga, resultando numa menor diferença de pressão 

entre a saída dos gases da chaminé e a entrada de ar na fornalha.  

 

  

                                                 

4 A parede corta chamas localiza-se entre a fornalha e a câmara do forno. Possui a função de provocar uma 
recirculação dos gases quentes no interior, evitando que saiam da fornalha diretamente para a chaminé. 
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(a) (b) 

Figura 32 – Linhas de corrente mostra a velocidade e a turbulência ocorrida no interior dos 

domínios estudados na “simulação 1” (a) e “simulação 2” (b). Fonte: ANSYS CFX V11. 

  

 As simulações do forno familiar apresentam resultados com níveis de temperaturas 

mais elevados, atingindo na “simulação 3” picos de 1340°C dentro da câmara, conforme 

Figura 33c. Nota-se, também, temperaturas entre 1300°C e 1400°C na chaminé (ver Figura 

33a), indicando que existe combustível não queimado sendo eliminado para a atmosfera. Isso 

deve-se a uma tiragem intensa. Esse comportamento assemelha-se ao observado no 

experimento do forno comunitário, onde os níveis de temperatura na chaminé superaram aos 

demais pontos no final da queima, devido à intensidade da tiragem. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Figura 33 – Temperaturas exibidas através do plano XZ (a) e (b); e do plano YZ (c) e (d) 

localizada na posição central do forno para as simulações 3 (a) e (c); 4 (b) e (d). Fonte: 

ANSYS CFX V11. 

  

 Na “simulação 4” as faixas de temperatura variaram entre 800°C e 900°C de acordo 

com a Figura 33b e Figura 33d. Assim como observado nos resultados da “simulação 2” o 

fechamento do “damper” provocou uma redução na velocidade do escoamento e também na 

oxigenação da fornalha (ver Figura 34b e Figura 35b). Por esse motivo, os níveis de 

temperaturas foram mais elevados na região frontal do forno, próximo à entrada de ar da 

fornalha e na chaminé, após o “damper”, onde o combustível não queimado entra em contato 

com o ar atmosférico que recircula nesta região. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 34 – Fração mássica de combustível exibidas através do plano XZ e localizada na 

posição central do forno para as simulações 3 (a) e 4 (b). Fonte: ANSYS CFX V11.  

 

 O gradiente de temperatura tornou-se maior na “simulação 3” com valores próximo a 

300°C (ver Figura 33c). Justifica-se, pois a tiragem intensa (ver Figura 36a) provoca um 

arraste de ar frio pela janela da fornalha, gerando esse resfriamento da parte frontal do forno. 
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(a) (b) 

Figura 35 – Fração mássica de oxigênio exibidas através do plano XZ e localizada na posição 

central do forno para as simulações 3 (a) e 4 (b). Fonte: ANSYS CFX V11. 

 

 A interpretação da Figura 35 e Figura 36 deve ser feita em conjunto. Na “simulação 3” 

existem regiões com excesso de oxigênio (Figura 35a), esses são os pontos onde o 

escoamento apresenta velocidades baixas e pouca turbulência. Na Figura 36a observa-se esse 

compotamento na parte superior, próximo à curva catenária. 

 

 

(a) (b) 

Figura 36 – Linhas de corrente mostra a velocidade e a turbulência ocorrida no interior dos 

domínios estudados na “simulação 3” (a) e “simulação 4” (b). Fonte: ANSYS CFX V11. 
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2.5 Análises dos Resultados 

 

2.5.1 Geometria 

 

 A geometria do forno familiar possui algumas características que facilitam os 

procedimentos operacionais. A existência de somente uma fornalha no forno familiar permitiu 

um maior controle da queima e temperatura interna, evitando grandes flutuações. Já o forno 

comunitário, no qual existem duas fornalhas, tornou-se necessária maior atenção e habilidade 

para se evitar o surgimento de pontos frios, dentro do forno, causado pelo aquecimento 

desigual entre as fornalhas. 

 Após a colocação das peças é necessário fazer um fechamento com tijolos e barro para 

que se evite ao máximo o escape de gases quentes do interior do forno para o meio externo. 

Essa prática deve ser feita também ao longo da queima, pois com o aumento da temperatura, 

trincas e frestas surgem nas massas refratárias e entre os tijolos. 

 A chaminé de ambos os forno possuem características e comportamentos semelhantes, 

no entanto, deve-se atentar para a utilização do “damper” e entradas laterais de ar que de 

acordo com a condição operacional do forno podem ser trabalhadas para oxidar ou reduzir a 

atmosfera, gerando-se um impacto direto no consumo de lenha, qualidade das peças e 

eficiência energética do forno. 

 



 72

2.5.2 Tecnologia da queima 

  

Embora o trabalho apresente uma teoria detalhada e os corretos procedimentos 

operacionais para um forno a lenha, é necessário o desenvolvimento de habilidade prática e 

sensibilidade para identificar através de diversos “sinais” que o forno produz a melhor ação 

para se manter uma queima estável e eficiente energeticamente. 

O tipo de lenha que se utiliza na queima influencia diretamente no consumo específico 

de combustível pelo forno. O excesso de fumaça branca saindo pela chaminé indica que a 

lenha está verde, gerando-se um impacta direto na eficiência energética do forno, pois será 

necessário uma quantidade maior de lenha para que se realize a queima. Além disso pedaços 

de lenha muito grande devem ser evitados após os 400ºC, pois ocupam muito espaço na 

fornalha e demoram para serem consumidos, provocando uma queda de temperatura e por 

conseqüência uma redução na eficiência energética. 

A maioria dos artesãos não possui instrumentação adequada para acompanharem a 

curva de aquecimento do forno, desta maneira a escala de cores de temperatura apresentado 

na Tabela 1 é uma referência confiável para se acompanhar. Com a experiência do artesão 

essa prática torna-se fácil e precisa.  

Para uma boa eficiência energética do forno quanto menor a flutuação de temperatura 

ao longo da curva de aquecimento, menos energia será necessária para a queima. Quando se 

libera muita energia em um curto intervalo de tempo a tiragem torna-se insuficiente para 

oxigenar a fornalha, a coloração da fumaça escurece (indicando presença de monóxido de 

carbono) e a temperatura dos gases na saída da chaminé aumenta, resultando em perda de 

energia térmica para o meio externo. Além disso, a resistência mecânica, coloração e 

acabamento superficial das peças se tornam ruins para a sua comercialização. 
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2.5.3 Análise de incerteza 

 

 O procedimento para a análise de incerteza foi realizado através de um forno elétrico 

JUNG modelo 9619. Neste forno existem resistências elétricas cobrindo as duas paredes 

laterais e o termopar de referência na parede do fundo. A rampa de aquecimento foi 

estabelecida através de um controlador de temperatura no qual foram estabelecidos 5°C por 

minuto. Os oito termopares foram aferidos no mesmo momento e posicionados através de 

uma janela de inspeção na parte superior deste forno, em altura semelhante ao termopar de 

referência do forno.  

Notou-se que o termopar de referência estava encapsulado, assim o seu tempo de 

resposta a um aumento da radiação das resistências elétricas era mais lenta do que os 

termopares aferidos. Em contato com o fabricante, foi passada a informação que o termopar 

encapsulado apresenta um tempo de resposta médio de 5 minutos defasado dos termopares 

que não estão encapsulados. Assim, essa correção foi feita no tratamento dos dados. 

A disposição dos oito termopares num arranjo cilíndrico também influenciou nos 

resultados, uma vez que os termopares que ficaram na região central do arranjo não recebiam 

radiação direta das resistências elétricas, registrando temperaturas mais baixas. 

  

2.5.4 Experimento 

  

A forma encontrada de se comparar a eficiência energética dos dois fornos estudados 

foi através da razão, denominada de EEF  (eficiência energética do forno), entre o consumo 
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energético total dividido pelo volume interno útil. Desta maneira, o forno mais eficiente 

apresenta o menor valor de EEF . 

 Para o cálculo de EEF , tem-se que o forno comunitário possui um volume útil igual a 

2154 dm3 e consumiu 360.000 kcal, chegando-se a um valor de . O forno 

familiar com um volume útil de 747 dm

13,167=EEF

3 e 165.000 kcal de consumo energético atingiu um 

. Assim, do ponto de vista energético, o forno comunitário é 24,3% mais 

eficiente do que o forno familiar. 

88,220=EEF

 Embora o forno comunitário seja o mais eficiente, é necessário que durante a sua 

queima todo o volume útil seja preenchido por peças. Caso passe a existir algum espaço vazio 

no seu volume útil o valor de EEF  tenderá a aumentar podendo se igualar ou até ultrapassar 

o EEF  do forno familiar. 

 Portanto, torna-se cuidadoso e necessário o processo de avaliação da cadeia produtiva 

de um artesão. O dimensionamento do forno, a escolha da matéria prima para a construção de 

suas paredes, a escolha da lenha, o procedimento operacional são fatores determinantes para 

se ter um processo eficiente energeticamente e rentável. 

 

2.5.5 Simulações 

 

 As simulações apresentaram características próximas às constatadas no experimento e 

na revisão bibliográfica. Pode-se observar na “simulação 1” (Figura 32a) que a velocidade dos 

gases na chaminé varia entre 0,62 e 1,85 metros por segundo, desta forma são coerentes com a 

citação de Olsen (1983) em seu quarto princípio (ver 2.1.2), no qual destaca que para garantir 
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uma oxigenação da fornalha a velocidade média dos gases na chaminé deve variar entre 1,2 a 

1,5  metros por segundo. 

 Os níveis de temperatura em torno de 900ºC alcançado nas simulações 1 e 2 

assemelham-se às registradas nos termopares no fim da queima. Nota-se que a região frontal 

apresentou-se como a região mais fria do forno comunitário e familiar tanto no experimento 

quanto nas simulações. 

 

2.5.6 Repercussão do projeto 

 

 Através do estudo de iniciação cientifica conseguiu-se recursos para a construção de 

fornos idênticos ao familiar e comunitário para os artesãos na Região do Vale do 

Jequitinhonha e a tribo indígena Xacriabá. Para isso, durante a iniciação, foram 

confeccionadas apostilas com ilustrações com o passo a passo da construção dos fornos. 

 Artigos foram publicados em revistas e seminários. Destaca-se o artigo "Avaliação e 

Quantificação de Perdas de Energia Pelas Superfícies de Fornos Catenários Utilizando 

Termografia" realizado por Abreu (2009) e publicado na Revista Cerâmica. Quatro 

seminários foram apresentados na XIX SEDIP (Semana de Estudos e Divulgação de 

Pesquisas) com os temas: ”Confecção de fôrmas desmontáveis para construção de fornos 

catenários a lenha”, “Construção de fornos catenários para queima familiar e comunitária”, 

“Montagem de um sistema de aquisição de dados, para monitoramento da queima de fornos” 

e “Simulações numéricas da queima nos protótipos de fornos”. 
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Um artigo com os resultados desse trabalho está sendo enviado para a aprovação na 

Revista Applied Energy com o tema “Simulações numéricas da queima em protótipos de 

fornos catenários”. 

 

2.6 Etapas futuras 

 

 Este estudo possui algumas vertentes que ainda podem ser estudadas com maior 

detalhamento. Devido à limitação do software ANSYS CFX V11 realizou-se a simulação da 

queima do forno em regime permanente. Desta maneira, torna-se promissor um estudo que 

simule em regime transiente a queima, com condições de contorno não fixas, mas 

equacionadas tais como: fornecimento de combustível e variação de pressão das entradas de 

ar e saída dos gases. Além disso, pode-se estudar um modelo matemático da volatilização da 

madeira e, assim, realizar simulações com um combustível sólido. 

 No experimento torna-se interessante um estudo dos efeitos das configurações 

operacionais do forno na caracterização dos gases de exaustão da chaminé. Os seus impactos 

no meio ambiente e na saúde dos ceramistas. 

Torna-se fundamental transmitir para os ceramistas interessados e artesãos do Vale do 

Jequitinhonha todos os conhecimentos e conclusões alcançadas, pois desta maneira o papel 

social deste trabalho será cumprido. 
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3 Conclusão 

 

Os dois fornos analisados apresentaram resultados satisfatórios sob o ponto de vista 

térmico. O forno comunitário é o que apresentou a maior eficiência energética. Isso deve-se às 

suas características geométricas que o faz comportar maior quantidade de peças por queima 

do que o forno familiar. Possui paredes refratadas que realiza com eficácia o seu isolamento 

térmico, uma chaminé que provoca uma tiragem adequada para oxigenar as fornalhas. Além 

disso, as fornalhas possuem entradas de ar lateral e grelhas que permitem aproveitar ao 

máximo do potencial energético da lenha, reduzindo a quantidade de lenha não queimada no 

cinzeiro. 

As quatro simulações exibiram resultados coerentes com os experimentos e pôde-se 

observar através delas o quão complexo é o processo de combustão. Através das diversas 

simulações preliminares realizadas, contatou-se a influência das condições de contorno nos 

resultados. Destaca-se a pressão nas entradas de ar e chaminé, pois é através dela que se 

consegue reproduzir o aumento da perda de carga que o fechamento do “damper” provoca no 

escoamento, e por conseqüência, redução na tiragem. Além da velocidade de entrada do 

combustível, que através de alguns cálculos, pode ser dimensionada. 

Não basta o forno possuir as melhores características se o ceramista não operá-lo de 

maneira correta. Por isso, a formação do operador é importante e deve aliar a teoria com a 

prática. Cada forno possui características peculiares, assim somente a rotina de operação irá 

permitir o domínio do processo de queima e os resultados esperados de eficiência energética. 
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5 Apêndice A 

 

A.1 – Configurações da “simulação 1”. 

 

Tabela 1.  Informações da malha - Comunitario_2301_C1_002 

Domínio Nós Elementos 

Forno 20109 100860 

  

Tabela 2.  Características do domínio - Comunitario_2301_C1_002 

Nome Local Tipo Material Modelos 

Forno Assembly 1 Fluid Butane Air WD1

Combustion Model = Eddy Dissipation 
Component:C4H10 = Transport Equation
Component:CO2 = Transport Equation 
Component:H2O = Transport Equation 
Component:N2 = Constraint 
Component:O2 = Transport Equation 
Heat Transfer Model = Thermal Energy 
Thermal Radiation Model = P 1 
Turbulence Model = k epsilon 
Turbulent Wall Functions = Scalable 
Buoyancy Model = Non Buoyant 
Domain Motion = Stationary 

  

Tabela 3.  Condições de contorno - Comunitario_2301_C1_002 

Domínio Nome Local Tipo Configurações 

Forno Fuel in Fuel in Inlet 

C4H10 Mass Fraction = 1 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
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Component:H2O = Mass Fraction 
‘O2 Mass Fraction = 0.0 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Normal Speed = 0.0008266727 [m 
s^-1] 
Mass And Momentum = Normal 
Speed 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno Air in Air in Opening

C4H10 Mass Fraction = 0.0 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.232 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Mass And Momentum = 
Entrainment Condition 
Relative Pressure = 101325 [Pa] 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno Out Out Opening

C4H10 Mass Fraction = 0.0 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.232 
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Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Mass And Momentum = 
Entrainment Condition 
Relative Pressure = 101322 [Pa] 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno 
Forno 
Default 

Solid 1.1, Solid 1.10, 
Solid 1.13, Solid 1.14, 
Soli... 

Wall 

Wall Roughness = Smooth Wall 
Wall Influence On Flow = No Slip
Heat Transfer = Adiabatic 
Diffuse Fraction = 1. 
Emissivity = 1. 
Thermal Radiation = Opaque 
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A.2 – Configurações da “simulação 2”. 

 

Tabela 4.  Informações da malha - Comunitario_2301_C2_002 

Domínio Nós Elementos 

Forno 20103 100559 

  

Tabela 5.  Características do domínio - Comunitario_2301_C2_002 

Nome Local Tipo Material Modelos 

Forno Assembly 1 Fluid Butane Air WD1

Combustion Model = Eddy Dissipation 
Component:C4H10 = Transport Equation
Component:CO2 = Transport Equation 
Component:H2O = Transport Equation 
Component:N2 = Constraint 
Component:O2 = Transport Equation 
Heat Transfer Model = Thermal Energy 
Thermal Radiation Model = P 1 
Turbulence Model = k epsilon 
Turbulent Wall Functions = Scalable 
Buoyancy Model = Non Buoyant 
Domain Motion = Stationary 

  

Tabela 6.  Condições de contorno - Comunitario_2301_C2_002 

Domínio Nome Local Tipo Configurações 

Forno Fuel in Fuel in Inlet 

C4H10 Mass Fraction = 1 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.0 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
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Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Normal Speed = 0.0008266727 [m 
s^-1] 
Mass And Momentum = Normal 
Speed 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno Air in Air in Opening

C4H10 Mass Fraction = 0.0 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.232 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Mass And Momentum = 
Entrainment Condition 
Relative Pressure = 101325 [Pa] 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno Out Out Opening

C4H10 Mass Fraction = 0.0 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.232 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
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Mass And Momentum = 
Entrainment Condition 
Relative Pressure = 101324 [Pa] 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno 
Forno 
Default 

Solid 1.1, Solid 1.10, 
Solid 1.11, Solid 1.12, 
Soli... 

Wall 

Wall Roughness = Smooth Wall 
Wall Influence On Flow = No Slip
Heat Transfer = Adiabatic 
Diffuse Fraction = 1. 
Emissivity = 1. 
Thermal Radiation = Opaque 
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A.3 – Configurações da “simulação 3”. 

 

Tabela 7.  Informações da malha - Familiar_2301_C3_001 

Domínio Nós Elementos 

Forno 29099 151855 

  

Tabela 8.  Características do domínio - Familiar_2301_C3_001 

Nome Local Tipo Material Modelos 

Forno Assembly 1 Fluid Butane Air WD1

Combustion Model = Eddy Dissipation 
Component:C4H10 = Transport Equation
Component:CO2 = Transport Equation 
Component:H2O = Transport Equation 
Component:N2 = Constraint 
Component:O2 = Transport Equation 
Heat Transfer Model = Thermal Energy 
Thermal Radiation Model = P 1 
Turbulence Model = k epsilon 
Turbulent Wall Functions = Scalable 
Buoyancy Model = Non Buoyant 
Domain Motion = Stationary 

  

Tabela 9.  Condições de contorno - Familiar_2301_C3_001 

Domínio Nome Local Tipo Configurações 

Forno Fuel in Fuel in Inlet 

C4H10 Mass Fraction = 1 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.0 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
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Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Normal Speed = 0.003827722 [m 
s^-1] 
Mass And Momentum = Normal 
Speed 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno Air in Air in Opening

C4H10 Mass Fraction = 0.0 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.232 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Mass And Momentum = 
Entrainment Condition 
Relative Pressure = 101325 [Pa] 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno Out Out Opening

C4H10 Mass Fraction = 0.0 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.232 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
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Mass And Momentum = 
Entrainment Condition 
Relative Pressure = 101322 [Pa] 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno 
Forno 
Default 

Solid 1.1, Solid 1.10, 
Solid 1.12, Solid 1.13, 
Soli... 

Wall 

Wall Roughness = Smooth Wall 
Wall Influence On Flow = No Slip
Heat Transfer = Adiabatic 
Diffuse Fraction = 1. 
Emissivity = 1. 
Thermal Radiation = Opaque 
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A.4 – Configurações da “simulação 4”. 

 

Tabela 10.  Informações da malha - Familiar_2301_C4_001 

Domínio Nós Elementos 

Forno 29120 151606 

 

Tabela 11.  Características do domínio - Familiar_2301_C4_001 

Nome Local Tipo Material Modelos 

Forno Assembly 1 Fluid Butane Air WD1

Combustion Model = Eddy Dissipation 
Component:C4H10 = Transport Equation
Component:CO2 = Transport Equation 
Component:H2O = Transport Equation 
Component:N2 = Constraint 
Component:O2 = Transport Equation 
Heat Transfer Model = Thermal Energy 
Thermal Radiation Model = P 1 
Turbulence Model = k epsilon 
Turbulent Wall Functions = Scalable 
Buoyancy Model = Non Buoyant 
Domain Motion = Stationary 

  

Tabela 12.  Condições de contorno - Familiar_2301_C4_001 

Domínio Nome Local Tipo Configurações 

Forno Fuel in Fuel in Inlet 

C4H10 Mass Fraction = 1 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.0 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
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Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Normal Speed = 0.0038227722 [m 
s^-1] 
Mass And Momentum = Normal 
Speed 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno Air in Air in Opening

C4H10 Mass Fraction = 0.0 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.232 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
Mass And Momentum = 
Entrainment Condition 
Relative Pressure = 101325 [Pa] 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno Out Out Opening

C4H10 Mass Fraction = 0.0 
Component:C4H10 = Mass 
Fraction 
CO2 Mass Fraction = 0.0 
Component:CO2 = Mass Fraction 
H2O Mass Fraction = 0.0 
Component:H2O = Mass Fraction 
O2 Mass Fraction = 0.232 
Component:O2 = Mass Fraction 
Flow Regime = Subsonic 
Heat Transfer = Static Temperature
Static Temperature = 300 [K] 
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Mass And Momentum = 
Entrainment Condition 
Relative Pressure = 101324 [Pa] 
Thermal Radiation = Local 
Temperature 
Turbulence = Medium Intensity 
and Eddy Viscosity Ratio 

Forno 
Forno 
Default 

Solid 1.1, Solid 1.10, 
Solid 1.11, Solid 1.12, 
Soli... 

Wall 

Wall Roughness = Smooth Wall 
Wall Influence On Flow = No Slip
Heat Transfer = Adiabatic 
Diffuse Fraction = 1. 
Emissivity = 1. 
Thermal Radiation = Opaque 

  


