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RESUMO 

As indústrias de cerâmica vermelha têm um papel importante no 

campo da construção civil, pois são responsáveis pela produção de diversos 

produtos utilizados nesse mercado, tal como o bloco de vedação. Para 

atender melhor esse mercado as indústrias preocupam-se em melhorar os 

produtos com responsabilidade ambiental, e diminuir o custo nas etapas de 

produção, etapas essas que são divididas em preparação da matéria-prima, 

extrusão, secagem e queima. A etapa de secagem destaca-se por ser 

importantíssima para o processo, uma vez que a qualidade do produto está 

também relacionada com essa etapa. Sendo assim, esse trabalho tem como 

objetivo analisar a influência do tipo de secagem e suas variáveis, como, 

temperatura, tempo e condições de ventilação, na eficiência de secagem de 

blocos cerâmicos, visando propor método e condição de secagem mais 

eficiente e de baixo custo operacional para indústria de cerâmica vermelha. 

Para tanto, caracterizou-se a matéria-prima quimicamente e 

mineralogicamente, adaptou-se uma estufa elétrica que possibilitou o 

controle de todos os fatores, seguiu-se as combinações de fatores que a 

matriz de planejamento experimental sugeriu e por fim acompanhou-se a 

mudança da secagem artificial para a secagem solar natural com convecção 

forçada na indústria em estudo. Os produtos confeccionados com as 

matérias-primas caracterizadas, quando estão na etapa de secagem em 

estufa elétrica, sofrem influência tanto dos fatores individuais como da 

temperatura, do tempo de secagem e da velocidade do ar quanto da 

interação entre esses fatores. A temperatura e o tempo de secagem foram 

as variáveis de maiores influências na eficiência de secagem. Aplicaram-se 

os conhecimentos obtidos nos resultados anteriores, na linha de produção 

de uma indústria cerâmica, onde a eficiência de secagem média na indústria 

cerâmica, com produção de 70 mil blocos diários, foi de aproximadamente 

85%, deixando assim os blocos com um teor de umidade residual em torno 

de 3%, valor aceitável para entrada em fornos intermitentes.  

Palavras-chaves: Secagem, indústria cerâmica, Eficiência de 
secagem.  
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ABSTRACT 

 

 

The red ceramic industries have an important role in the construction 

area, since they are responsible for production of various products used on 

the market, such as the sealing block. To better serve this market industries 

are concerned to improve products with environmental responsibility, and 

reduce the cost in the production steps.  Stages that are divided in the 

preparation of raw materials, extrusion, drying and firing. The drying step is 

distinguished by being very important for the process, since the product 

quality is directly related to this step. Thus, this work aims to analyze the 

influence of the type of drying and its variables, such as temperature, time 

and ventilation conditions, the efficiency of drying ceramic blocks, aiming to 

propose a method and more efficient drying condition and low cost operating 

for red ceramic industry. For that characterized the raw chemical and 

mineralogical, adapted an electric oven which allowed control of all factors, 

followed by combinations of factors that the experimental design matrix 

suggested and finally accompanied to change drying artificial to the natural 

sun drying with forced convection in the industry study. As a result it can be 

noted that the raw materials are mainly composed of quartz and feldspar 

some types. The products made with this raw material when in the drying 

step is influenced both individual factors such as temperature, drying time 

and air velocity as the interaction between these factors. The temperature 

and drying time were the variables of greatest influence on drying efficiency. 

It was applied to knowledge obtained in the above results, the production line 

of ceramic industry. Where the average drying efficiency in the ceramic 

industry, with production of 70,000 daily blocks, was approximately 85%, thus 

leaving the blocks with a residual moisture content of about 3%, acceptable 

value for entry into kilns. 

Keywords: drying, ceramic industry, drying efficiency. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  ––  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

A secagem geralmente descreve o processo térmico de remoção das 

substâncias voláteis (umidade), para se obtiver um produto sólido. A operação 

de secagem converte sólido, semi-sólido, líquido ou matéria-prima para um 

produto sólido por evaporação do líquido em fase de vapor por meio de 

aplicação de calor. Mudança de fase e a produção de uma fase sólida como 

produto final são características essenciais do processo de secagem [1].  

O processo secagem que ocorre simultaneamente com a transferência 

de energia (principalmente na forma de calor) a partir do ambiente circundante 

para evaporação da umidade para a superfície, e a transferência de umidade 

interna para a superfície de um sólido, é vastamente utilizada em setores 

industriais, tais como, nas indústrias agrícolas, químicas, alimentícias e 

cerâmicas [1]. Em especial as indústrias cerâmicas são subdivididas em 

cerâmicas brancas e cerâmica vermelha, onde a indústria de cerâmica branca 

é responsável por aqueles produtos à base de argila que após a queima tem 

uma tonalidade branca (tais como, louças sanitárias e porcelanas), enquanto 

que a indústria de cerâmica vermelha consiste na produção de produtos 

estruturais à base de argila que incluem blocos de vedação e estrutural.   

A indústria de cerâmica vermelha segue a tendência mundial, visando o 

melhor aproveitamento dos recursos produtivos com o objetivo de satisfazer a 

demanda existente e obter melhores resultados. Dessa forma, este setor está 

sendo direcionado a realizar investimentos e melhorias no sistema de produção 

considerando a maior quantidade de fatores possíveis. Diante dessas 

exigências mercadológicas em atender a demanda pelos produtos e com 

responsabilidade ambiental, as industriais cerâmicas tendem a modificar os 

seus sistemas produtivos, tendo também grande margem de melhoramento em 
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relação ao aumento da eficiência energética e métodos eficientes de 

aproveitamento de calor para secar seus produtos [2].  

A etapa de secagem na indústria de cerâmica vermelha ocorre logo após 

a etapa de conformação, com o intuito de retirar à água que foi adicionada as 

matérias-primas para possibilitar a moldagem e fabricação dos produtos [3]. 

Essa etapa é de grande importância para obtenção da qualidade do produto 

final. O seu princípio caracteriza-se pela utilização de uma fonte energética que 

transfere energia aos meios úmidos, tendo como consequência o transporte de 

massa na superfície do produto cerâmico [4].  

Várias são as fontes energéticas, que podem ser utilizadas no processo 

de secagem, podendo ser transmitida ao material a secar por condução, 

convecção, radiação, dentre entre as quais, merece destaque, além da 

secagem térmica por calor gerado por combustão e/ou radiação, a secagem 

por pulsos; a secagem dielétrica; a secagem por frequência de radio e a 

secagem por micro-ondas [4].  

O meio pelo qual a etapa de secagem ocorre pode ser preparado de 

forma direta, como é o caso da utilização de raios infravermelhos, por indução 

através da utilização de altíssima frequência e por autoclave aplicada a um 

ambiente fechado. Ou pode ainda ser preparado de forma indireta, como é o 

caso da transmissão de calor por convecção, que pode se manifestar de duas 

formas, através do ar natural aquecido em ambiente aberto ou através do 

controle do ar atmosférico em ambiente fechado.  

Todavia, nenhum sistema de secagem é único e aplica-se a todas as 

situações de secagem de material cerâmico. Portanto, é essencial para uma 

secagem eficiente conhecer os fundamentos de calor, massa e transferência 

de momento juntamente com o conhecimento das propriedades do material 

(qualidade), quando a tentativa de criação de um secador ou análise de um 

secador já existente. Experimentação em laboratório e escalas piloto 

juntamente com experiência de campo são essenciais para o desenvolvimento 

de uma nova aplicação de um sistema de secagem [1].  
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1.1. Justificativa  

 

A qualidade do produto final fabricado pela indústria de cerâmica 

vermelha depende fortemente da eficiência de secagem do material. Cada 

indústria tem características peculiares, principalmente quanto ao tipo de 

matéria-prima que utiliza, quanto ao clima onde a indústria está instalada e a 

disponibilidade de espaço. Portanto, o estudo proposto visa contribuir no 

melhoramento do método de secagem de blocos cerâmicos, a fim de 

proporcionar uma redução no desperdício energético das indústrias e uma 

melhor qualidade do produto final fabricado.  

Outra característica da secagem industrial, e uma preocupação para o 

setor cerâmico é a utilização do calor oriundo da queima da lenha para secar 

os produtos. O custo de aquisição da lenha é crescente à medida que estes 

produtos vão ficando escassos o que torna inviável, em algumas situações, a 

manutenção de secadores alimentados pelo calor gerado da queima da lenha.  

Além do alto custo da lenha, outro fator importante a ser considerado é o 

impacto ambiental causado pelo desmatamento, além da poluição do ar devido 

emissão de gases poluentes. 

Este trabalho foi desenvolvido em parceria com uma indústria cerâmica 

vermelha do Estado da Paraíba, chamada Ceramina, a qual tem entre os 

diversos desafios de produção, algumas dificuldades na etapa de secagem.   

 

1.2. Objetivo Geral  

 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar a influencia do tipo de 

secagem e suas variáveis, como, temperatura, tempo e condições de 

ventilação, na eficiência de secagem de blocos cerâmicos, visando propor 

método e condição de secagem mais eficiente e de baixo custo operacional 

para a indústria de cerâmica vermelha.   
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1.3. Objetivos específicos  

 

Para obter o objetivo proposto no trabalho, foram necessários os 

seguintes objetivos específicos:  

i) Caracterizar as matérias-primas que compõem a massa cerâmica 

utilizada na fabricação dos blocos cerâmicos, quanto à 

composição química e mineralógica;  

ii) Estudar as variáveis de secagem, temperatura, tempo e 

velocidade de ar, em escala laboratorial utilizando uma estufa 

elétrica envolvendo diferentes condições operacionais e utilizando 

o planejamento experimental para interpretar as respostas 

obtidas;  

iii) Aplicar o estudo realizado em escala piloto na linha de produção 

da indústria.   

iv) Analisar a retração linear em relação à perda de massa utilizando 

os dados obtidos experimentalmente por meio da curva Bigot.  
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2.1. INDÚSTRIA CERÂMICA  

 

2.1.1. História  

 

Conforme as definições dadas pela American Ceramic Society e a 

American Society for Engineering Education, as cerâmicas ou os materiais 

cerâmicos compreendem todos os materiais de emprego em engenharia ou 

produtos químicos inorgânicos, excetuados metais e suas ligas, que ficam 

utilizáveis geralmente pelo tratamento em temperaturas elevadas. [5] 

A história desse material caminha junto com a história da 

humanidade. Os materiais cerâmicos são utilizados pelo homem desde 

4.000 A.C., destacando-se pela sua durabilidade, além da abundância da 

matéria-prima (argila) utilizada. Um dos primeiros materiais cerâmicos foi o 

bloco, todavia não se sabe exatamente a época e o local de origem do 

primeiro bloco; possivelmente foram os romanos os primeiros a utilizarem o 

produto na forma que conhecemos hoje, as usinas desta civilização 

dominavam o processo de queima da argila. [6]. 

Nos últimos anos do século XIX e início do XX, houve um processo de 

especialização nas empresas cerâmicas, o que gerou uma separação entre 

as olarias: especializadas na produção de blocos e telhas (cerâmica 

vermelha), e as cerâmicas: produtora de itens mais sofisticados, como 

azulejos, louças, potes, tubos e outros produtos decorativos [7]. No Brasil as 

primeiras indústrias cerâmicas vermelhas surgiram nos Estados de 

Pernambuco, Bahia e Santa Catarina [8].  
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O processo de industrialização do Brasil teve inicio no período de 

1900 a 1940, entretanto, o grande desenvolvimento do setor de cerâmica 

vermelha só ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, 

observou-se uma rápida evolução nacional no setor industrial de cerâmica 

vermelha, em razão de: fontes alternativas de energia, abundancia de 

matérias-primas naturais e disponibilidade de técnicas e equipamentos 

industriais [6]. Alguns equipamentos são a extrusão a vácuo, na década de 

60, e os primeiros secadores tipo estufa, na década de 70, possibilitaram 

avanços importantes para a industrialização das olarias [9].  

A facilidade de execução de alvenaria, e de conformação em 

geometrias variadas, e a boa resistência mecânica fizeram com que o bloco 

se disseminasse rapidamente.  

Pesquisas do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste 

- ETENE [9] apontam o Brasil como um grande produtor mundial de produtos 

cerâmicos, ao lado da Espanha, Itália e China, uma vez que a produção 

estimada foi de 70,8 bilhões de peças cerâmicas, em 2013 [11]. As razoes 

desse aumento são várias, a principal delas é o aumento populacional. Com 

o surgimento dos grandes centros, provocado pelo deslocamento do homem 

para a metrópole em busca da necessidade de melhores condições de vida 

da espécie humana. 

Em 2010, houve no mercado uma forte demanda por produtos de 

cerâmica vermelha, com alto valor agregado e destinados a acabamento e 

revestimento: pisos, soleiras, blocos, placas cerâmicas etc., compondo 

projetos de visual rústico ou que privilegiem elementos naturais. Neste 

sentido, a indústria cerâmica brasileira vem desde então despontando como 

uma das mais criativas do mundo [9]. 
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2.1.2. A Indústria de cerâmica vermelha no Brasil  

 

O setor de cerâmica vermelha no Brasil constitui um dos maiores 

conglomerados industriais do gênero no mundo, tendo uma grande 

importância econômica para o Brasil, com uma participação no PIB brasileiro 

de quase 1,0%, além de apresentar características de capilaridade no 

cenário da economia nacional que o distingue de todos os outros setores, 

envolvendo micros, pequenas, médias e grandes empresas em todos os 

Estados, no interior e nas regiões metropolitanas, e em boa parte dos 

municípios do país. [11,12], embora a maioria das indústrias se concentre 

nas regiões sul e sudeste, conforme pode ser visto na Figura 1.  

Parte importante desse setor, a indústria de cerâmica vermelha no 

Brasil, também denominada cerâmica estrutural, envolve a produção de 

elementos estruturais, de vedação e de acabamento para a construção civil 

(telhas, blocos estruturais e de vedação, tubos, lajotas e pisos) e responde 

por um faturamento de R$ 21,0 bilhões/ano (US$ 9,7 bilhões/ano), segundo 

dados da Anicer – Associação Nacional da Indústria Cerâmica, com uma 

participação de 7400 empresas, na maior parte micro e pequenas empresas 

de origem familiar, envolvendo a oferta de 300 mil empregos diretos (média 

de 42,4 empregados por empresa) e 1,5 milhões de empregos indiretos, 

constituindo um dos maiores parques de produção de cerâmica vermelha no 

mundo [11, 12, 13]. 
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Figura 1: Localização da produção brasileira de segmentos cerâmicos 

tradicionais. 

 

Fonte: [17] 
 

As empresas do segmento de cerâmica vermelha geram centenas de 

milhares de empregos diretos, movimentam mensalmente milhões de 

toneladas de matérias-primas argilosas e faturam valores anuais superiores 

a outros importantes segmentos do setor cerâmico [12] 

A produção mensal média por empresa é da ordem de 700 a 750 

milheiros, enquanto que a produtividade média por trabalhador seria da 

ordem de 18,3 milheiros/mês (31,1 ton/empregado.mês), valor de 11 a 12 

vezes menor que a produtividade média europeia atual, acima de 200 

milheiros/trabalhador mês, onde a automatização dos processos produtivos 

é pronunciada [12]. 

O volume de matérias-primas manuseado pelo segmento é enorme, 

cerca de 83 milhões de ton./ano. A exploração de argilas, feita de forma não 

racional por um grande número de empresas, pode causar sérios problemas 
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ao meio ambiente e mesmo escassez de matérias-primas, como já 

observado em alguns polos produtores; o combustível empregado na grande 

maioria das empresas é a lenha, em várias regiões advindas de florestas 

naturais e até mesmo de mangues. A grande maioria das pequenas 

empresas utiliza fornos de baixíssima eficiência energética [13, 15]. 

 

2.1.3. A indústria cerâmica vermelha na Paraíba  

 

O setor de cerâmica vermelha do estado conta com 100 empresas de 

porte pequeno e médio (incluindo cerca de 30 olarias), em 30 municípios, 

produzindo cerca de 57.000 milheiros/mês, sendo 75% de blocos e 25% de 

telhas, envolvendo a oferta de 3.500 empregos diretos (570 

milheiros/empresa.mês; 35 empregados/empresa). A produção é destinada 

para o próprio estado, além de Pernambuco e Rio Grande do Norte. O 

consumo de argila é da ordem de 120.000 ton/mês e a produção final, de 

100.000 /mês, resultando num índice de 1.750 kg/milheiro. O faturamento 

médio por empresa, declarado pelos empresários, é da ordem de R$ 

115.000,00 [15]. 

Na região Paraibana existem dois polos produtores cerâmicos. O de 

maior porte localizado na região metropolitana de João Pessoa, em 

municípios a poucos quilômetros de distância tais como os municípios de 

Santa Rita, Mamanguape e Guarabira, onde destaca-se a produção de 

blocos cerâmicos e lajotas. Já o outro polo se localiza no interior, com 

empresas de menor porte, produzindo telhas por extrusão, principalmente 

nos municípios de Santa Luzia, São Mamede, Patos, Congo, Juazeirinho, 

Junco do Seridó, Souza e Soledade [11]. 

No polo de João Pessoa predomina o emprego de fornos Hoffman, 

mas no interior são mais empregados os fornos não contínuos (vários tipos). 

Quanto ao processo, predominam algumas características operacionais 

como, a estocagem da argila por período inferior a quatro meses, a secagem 
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natural, que gera mais perdas, através de galpões ou ao ar livre, a dosagem 

da argila feita por volume, através de pá mecânica, pouca ou nenhuma 

automatização do controle do processo de queima no forno. Com isso, 

muitas vezes, as empresas operam com massa pouco fundente, o que exige 

temperaturas mais elevadas de queima para a sinterização em fornos que 

não permitem a adequada distribuição de calor na carga, gerando elevado 

índice de perdas [11]. 

No ano de 2010 a produção média por empresa (570 

milheiros/empresa.mês) foi realizada em fornos intermitentes operando com 

lenha e envolvendo grandes perdas de produção em função da queima 

irregular. Na fabricação de bloco, a perda é da ordem de 15% e na de 

lajotas, chega a ser de mais de 30% [9]. No ano de 2014 teve alguns 

percalços devido à Copa do Mundo e ao período eleitoral, que deixaram o 

setor industrial, incluindo a construção civil, com baixo rendimento. A 

indústria cerâmica vermelha também sofreu os impactos e faturou R$157 

milhões [16]. 

 

2.2. PROCESSO PRODUTIVO DA CERÂMICA VERMELHA 

 

A produção do bloco cerâmico consiste em várias fases, desde a 

escolha da argila e sua extração, ate a obtenção do produto final, podendo 

cada fase influenciar decisivamente na etapa seguinte.  

No fluxograma da Figura 2 está representando o processo geral de 

fabricação de telhas e blocos, bem como blocos furados, lajes para forros, 

lajotas e tubos cerâmicos [17].  
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Figura 2: Fluxograma do processo produtivo de cerâmica vermelha. 

 

Fonte: [18] 
 

Esse processo é comum a todas as empresas de cerâmica vermelha 

em geral, havendo pequenas variações, de acordo com características 

particulares de cada matéria-prima ou produto final. Porém, algumas 

empresas utilizam equipamentos rudimentares e outras com equipamentos 

mais modernos. No entanto, convém ressaltar que, nem todas as indústrias 

devem realizar seu processamento da mesma maneira ou com os mesmos 

equipamentos e operações indicadas. 

 

2.2.1. Matéria-prima – argila  

 

Santos (1989) define argila como um material natural, terroso, de 

granulometria fina, que geralmente adquire, quando umedecido em água, 

certa plasticidade [5]. Seguindo essa linha Petrucci (1998) denomina argila o 

solo constituído, principalmente, de silicatos de alumínio hidratado, que 

possui a propriedade de formar, com a água, uma pasta plástica suscetível a 

conservar a forma moldada, secar e endurecer sob a ação do calor [18]. 
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Conforme Bauer (2000) e Petrucci (1998), este material provem da 

desintegração das rochas ígneas, sob a ação incessante dos agentes 

atmosféricos. Apresenta constituição química formada, essencialmente, de 

partículas extremamente pequenas com número restrito de substancias 

denominado argilominerais, as quais são materiais argilosos constituídos de 

silicatos hidratados de alumínio, oxido de ferro e magnésia, comumente com 

alguma porcentagem de álcalis e de alcalinos-terrosos. Junto com esses 

elementos básicos vem sílica, alumina, mica, calcário e matéria orgânica [17, 

19].   

O material argiloso apresenta em sua composição agregados de 

argilominerais que na presença de água, são responsáveis pelas 

propriedades frescas das argilas, tais como: plasticidade, resistência 

mecânica a úmido, retração linear de secagem, granulometria, a tendência 

às trincas de secagem, compactação, tixotropia e viscosidade de 

suspensões aquosas. Conforme Bauer (2000), Petrucci (1998), os principais 

constituintes da argila influencia nas características e propriedades dos 

blocos cerâmicos [18, 19]. Por exemplo, segundo Vieira et al (2003) a água 

livre é responsável pela retração dos blocos cerâmicos, que a quantidade de 

água adsorvida é função do grau de divisão do mineral e do estado 

hidrométrico do ambiente, e que a água de constituição é proporcional à 

porosidade do argilomineral, assim como o grau de umidade [20].   

Sabendo que as argilas possuem propriedades variadas, que 

depende de cada localização geográfica é preciso elaborar um planejamento 

para harmonizar todas as suas características físico-químicas. Desta forma, 

Ribeiro et al. (2003) afirma que a composição das argilas, e 

consequentemente, da massa cerâmica, determina parcialmente a 

plasticidade. De modo genérico, pode-se afirma que as maiorias das massas 

cerâmicas para extrusão são constituídas fundamentalmente por duas 

argilas, uma muito plástica e por outra pouco plástica (normalmente muito 

silicosa). Habitualmente, a mistura final é feita por meio de dosagem e 

depende da plasticidade de cada argila e do grau de plasticidade pretendido 
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para a mistura. Uma vantagem da utilização de pelo menos duas argilas de 

diferentes plasticidades, é fácil ajuste da plasticidade às condições de 

processamento especificamente a extrusão [21]. 

 

2.2.2. Preparação da matéria-prima  

 

Na fase de preparação da matéria-prima, as empresas que possuem 

espaço, estocam a argila a céu aberto, numa etapa conhecida como 

sazonamento. A prática do sazonamento das argilas é comum desde a 

antiguidade e atua de forma positiva no tratamento das mesmas. O processo 

de intemperismo (sol-chuva) alivia as tensões nos produtos conformados, 

auxilia na plasticidade, na trabalhabilidade da argila e na homogeneização e 

distribuição da umidade nas massas e provoca a lavagem dos sais solúveis, 

a fermentação e a oxidação da matéria orgânica [20]. Além disso, evita a 

expansão das peças logo após a moldagem, com ocorrência de deformação, 

trincas e rupturas dos produtos na fase de secagem, e o desenvolvimento de 

gases durante a queima [19, 20].  

As argilas passam por um processo de mistura onde começa a ser 

chamada de massa cerâmica. As massas cerâmicas tradicionais são 

denominadas de acordo com características particulares, tais como cor, 

textura e conformação [22] 

A indústria cerâmica possui uma massa para cada produto. Essa 

massa estabelece a proporção, em peso ou volume, das diversas matérias-

primas utilizadas. Uma boa massa deve ser facilmente processada, resultar 

em um produto com as características desejadas e ter um baixo custo de 

produção. Entretanto, sendo as matérias-primas utilizadas de origem natural, 

é inevitável que suas características variem com o tempo [24].  

Segundo Vieira (2001), uma massa cerâmica deve possuir 

características necessárias para possibilitar uma adequada trabalhabilidade 
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durante o processamento e para a obtenção das propriedades finais 

requeridas. Na fabricação de peças cerâmicas é bastante comum a mistura 

de dois ou mais materiais para a composição da massa [20]. 

Quando as propriedades finais do produto dependem principalmente 

da proporção de matérias-primas utilizadas, pode-se fazer uso de uma 

metodologia específica de experimentos com misturas. Esta técnica 

representou, em todos os casos relatados, um aumento na abrangência, 

eficiência e na confiabilidade dos resultados obtidos, requerendo menos 

tempo, recursos humanos e materiais, contribuindo assim para reduzir o 

custo de pesquisa e desenvolvimento [23].  

Alguns autores utilizam as propriedades das argilas como base para a 

formulação de misturas, como Pracidelli e Melchiades (1997), que utilizaram 

a composição granulométrica através do diagrama de Winckler (Figura 3) 

[25]. 

 

Figura 3: Diagrama de Winckler 

 

Fonte: [24] 
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A Tabela 1 apresenta as composições granulométricas dos produtos, 

de acordo com o diagrama de Winckler mostrado na Figura 3. 

 

Tabela 1: Composição granulométrica dos produtos das cerâmicas 

vermelha. Fonte: [25] 

Regiões  Composição 

Granulométrica  

Tipos de produto 2 µm 2 a 20 

µm 

20 µm 

A. Materiais de qualidade com dificuldade 

de produção  

40 a 50 20 a 40 20 a 30 

B. Telhas, Capas 30 a 40 20 a 50 20 a 40  

C. Blocos furados  20 a 30 20 a 55 20 a 50  

D. Blocos maciços  15 a 20  20 a 55  25 a 55 

Fonte: [25]    

 

Segundo Pacidelli e Melchiades (1997) para cada produto há uma 

distribuição granulométrica que parece ser a mais adequada e uma massa 

cerâmica não pode ser constituída somente de argilas plástica, porque 

apresenta grandes dificuldades no processamento, desde a conformação 

das peças, incluindo ainda a secagem e a sinterização. A solução deste 

problema é fazer uma composição granulométrica adequada, dosando-se 

partículas finas, médias e grossos [25].  

Em seguida as matérias-primas são misturadas e o teor de água é 

verificado, passam então por um desintegrador que desmancha os torrões 

maiores (até 30cm) que porventura possam estar presentes nas argilas. Em 

alguns casos para se obter um melhor resultado são necessárias várias 

repetições. Na etapa de mistura é utilizado um misturador que apresenta 

facas intercaladas girando em sentidos opostos que diminuem ainda mais o 

tamanho dos torrões. Se necessário pode ser adicionada água à mistura. Os 
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laminadores são usados para desagregar os torrões e homogeneizar a 

massa [20]. 

 

2.2.3. Conformação e corte  

 

Compreende as etapas de extrusão e corte. A extrusão é um método 

de conformação amplamente empregado, onde uma massa plástica rígida 

(teor de umidade entre 18 e 24%) é “empurrada” através de uma boquilha, 

para formar uma barra de seção constante. É utilizada para se produzir 

perfis complexos como blocos e capas para lajes. A máquina utilizada é uma 

extrusora de vácuo também conhecida como “maromba” [26].  

A extrusão é usada para o processamento de produtos cerâmico há 

mais de 150 anos, tendo a tecnologia sofrida pequeno alterações a partir da 

década de 50 do século passado. No entanto este processo de conformação 

industrial tem se revelado essencial nas indústrias cerâmicas de argila 

vermelha (telhas e blocos). É uma técnica de produção associada a uma 

elevada produtividade, principalmente para produtos de seção transversal 

constante (bloco) e muito importante em termos de homogeneização e 

retirada do ar da massa.  

A extrusora ou maromba é responsável em dar forma à massa 

plástica e rígida, essa é forçada, por um pistão ou eixo helicoidal, a passar 

continuamente em uma boquilha tomando a forma deste, gerando então 

uma coluna contínua, com forma já definida, a qual é secionada em 

comprimentos apropriados, formando telhas, blocos maciços e furados, 

lajotas, entre outros [23]. A qualidade da extrusão influencia diretamente as 

propriedades finais do produto a verde ou queimado. [23]. 

Para melhor entendimento desta etapa do processo é importante 

conhecer as zonas de compressão da extrusora. As forças de compressão 

no interior de uma extrusora apresentam dois picos em zonas diferentes 

(Figura 4). O primeiro, de baixa intensidade, surge logo no fim da primeira 
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hélice junto ao cortador interno na entrada da câmara de vácuo, onde surge 

a primeira restrição à passagem da massa. O outro pico, com início na zona 

de pré-compressão e máximo à entrada da sobre boca, tem maior 

intensidade e define a zona onde se desenvolvem as forças de compressão 

do material e onde se desenvolvem desgastes elevados dos componentes 

da extrusora.  

 

Figura 4: Corte de uma extrusora de dupla hélice, com o respectivo gráfico 

de pressões exercidas no seu interior e a identificação das diferentes zonas. 

 

Fonte: [26].  

 

Como dito anteriormente, uma etapa pode influenciar as etapas 

posteriores. Por exemplo, quando a massa cerâmica tem elevados teores de 

umidade, perto do limite líquido (Ll), facilmente ocorre o deslizamento entre 
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partículas, pelo que a massa argilosa tenderá a agarrar-se às hélices da 

extrusora e fluir pelo centro da fieira com máxima plasticidade. O atrito nas 

paredes da extrusora aumenta e a massa argilosa tenderá também a fluir 

com maior velocidade no centro, enquanto que as forças de compressão 

desenvolvidas no interior da extrusora e o desgaste dos diversos 

componentes metálicos aumentam [26, 27]  

Além disso, a não uniformidade de velocidade entre as fieiras poderá 

ocasionar defeitos na peça na etapa de secagem. Nas zonas de menor 

velocidade de saída de massa, as partículas argilosas ficam submetidas à 

tração e, consequentemente, a distância entre partículas será maior, pelo 

que, durante a secagem essas zonas contraem mais do que as que foram 

extrudadas a maior pressão (maior velocidade). Estas diferenças de 

contração aumentam as forças de tração, que se criam nas zonas da peça 

extrudadas a menor pressão, originando deformações e rupturas de 

secagem [26]. 

O material extrudado (já em forma), saindo da boquilha, corre sobre 

os rolos das máquinas cortadora e é automaticamente cortado em tamanhos 

pré-fixados, que correspondem ao comprimento dos blocos furados [28]. 

 

2.2.4. Tratamento térmico  

 

Essa etapa é caracterizada pela secagem e queima. A etapa de 

secagem consiste em um processo de transferência de calor e massa 

incluindo o encolhimento que acontece em corpos porosos. A temperatura e 

o tempo são parâmetros importantes para se obtiver um ótimo processo de 

secagem. O controle destes parâmetros pode prevenir rachaduras, fissuras 

e deformações [29]. 

O objetivo da secagem é o de eliminar a água, utilizada na etapa de 

conformação, necessária para a obtenção de uma massa plástica [18]. 

Devido à complexidade de formas das peças, a etapa de conformação utiliza 
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uma quantidade de água relativamente alta, entre 16 e 26% dependendo 

das matérias-primas utilizadas [28]. 

Será discutido com maior profundidade a respeito de secagem no 

item 2.3.. 

Após a secagem as peças são transportadas para os fornos, onde 

será inicializada a etapa de queima. Etapa essa que segundo alguns 

autores, tais como Santos (1975) e Bauer (2000), afirmam que é a fase que 

constitui a operação mais importante na fabricação de blocos cerâmicos. 

Segundo estes autores esta fase é complexa, onde ocorrem reações 

químicas importantes, proporcionando aos blocos características finais, tais 

como resistência mecânica e cor, dentre outras. Os principais aspectos que 

influenciam a queima são: a temperatura, o tempo de queima, a velocidade 

de aquecimento e de resfriamento, a atmosfera ambiente, o tipo de forno e 

combustível utilizado, entre outros [5, 19].  

Não existe tempo e curva de temperatura de queima típica para todas 

as argilas, uma vez que estes variam de acordo com o tipo de forno, tipo de 

argila, eficiência do processo de queima, distribuição do calor na câmara de 

queima, condições ambientais e geometria dos blocos a serem queimados 

[18]. 

Durante a queima há o ponto de maior interação entre os minerais da 

argila é chamado de sinterização. Para Van Vlack (1984), o princípio da 

sinterização consiste na redução dos poros entre as partículas e uma 

simultânea contração do bloco, combinada com o aumento da união e 

resistência de ligações químicas entre partículas quando aquecidas em alta 

temperatura [30].  

Na queima, são utilizados vários tipos de fornos, que podem ser 

agrupados em intermitentes e contínuos. Em geral, os fornos apresentam 

três zonas, cada qual para uma finalidade distinta: pré-aquecimento, queima 

e resfriamento. O controle de temperatura dos fornos pode ser feito por 
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diferentes equipamentos incluindo: termopares, termômetros, pirômetros 

ópticos, entre outros. 

 Os fornos intermitentes são fornos de câmaras individuais ou em 

bateria, e funcionam em ciclo periódico de carga-queima-descarga. O calor é 

gerado fora do forno e circula pelo interior, através das pilhas de material 

cerâmico, até a chaminé [29].  

Já nos fornos contínuos consistem, essencialmente, em séries de 

câmaras, de modo que quando uma câmara está em fogo, os gases da 

combustão são levados a atravessar todas às outras antes de chegarem à 

chaminé. Desta forma, há uma pré-aquecimento com consequente economia 

de combustível. Só a câmara que esta sendo carregada fica fora de 

operação. Os fornos contínuos funcionam em ciclos de 24 horas/dia, sem a 

necessidade de paradas para cargas ou descargas dos produtos.  

  

2.3. SECAGEM  

 

Em especial para o processo de fabricação das indústrias de 

cerâmica vermelha a secagem é uma etapa bastante delicada e complexa, 

pois é comum nesta etapa ocorrerem defeitos de secagem nas peças e que 

são perceptíveis somente após queima. A compreensão dos mecanismos 

envolvidos na secagem permite, por exemplo, uma melhor compreensão dos 

defeitos e da forma de como evitá-los [5]. 

No estudo do fenômeno da secagem da argila, observa-se que a 

eficiência deste processo está ligada tanto às questões termodinâmicas 

quanto às questões morfológicas do meio poroso que é a argila [31]. 

O processo de secagem envolve, simultaneamente, a transferência de 

calor e de massa com o objetivo de remover grande parte da água presente 

no material poroso por meio de seu transporte e evaporação em um meio 

gasoso insaturado que envolve o material [32]. 
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Nesse processo o ar psicrometricamente controlado, ou seja, com 

temperatura e umidade controladas, circula sobre o meio poroso, fazendo 

com que esse ar ganhe ou perca umidade. Caso a pressão de vapor desse 

ar psicrométrico seja menor que a do meio poroso o qual esta secando, esse 

meio poroso perdera umidade (maior pressão de vapor) ate atingir uma 

condição de equilíbrio. Da mesma forma, se a pressão de vapor do ar 

psicrométrico for maior que a pressão parcial de vapor do meio poroso, esse 

meio poroso tendera a absorver umidade ate uma condição de equilíbrio. 

Essa condição de equilíbrio será atingida quando não mais houver trocas 

entre o ar psicrométrico e o meio poroso, ou seja, quando ambos estiverem 

na mesma pressão de vapor (equilíbrio de pressões), dando origem as 

chamadas curvas de equilíbrio entre a umidade do meio poroso e umidade 

relativa do ar, a determinada temperatura [33].  

Varias são as fontes energéticas que podem agir no processo de 

secagem, entre as quais, cita-se, além da secagem térmica por calor gerado 

por combustão e/ou radiação, a secagem por pulsos; a secagem dielétrica; a 

secagem por frequência de radio e a secagem por micro-ondas [27].  

Quanto à classificação pode-se classificar como: convectiva, 

condutiva ou radiativa. Na secagem convectiva, o ar aquecido, em contato 

com o material a ser seco, transfere calor para a superfície do material 

sólido, aquecendo-a e criando um gradiente de temperatura (Figura 5) com o 

interior do material. Tal gradiente promoverá a transferência de calor por 

condução, sendo tal calor utilizado para aquecer tanto o material sólido 

como a água nele contida. O aquecimento da água, por sua vez, aumentará 

a sua pressão de vapor, criando condições favoráveis para a transferência 

de massa de água do interior do material para o ar externo. Assim, é criado 

também um gradiente hídrico nas camadas do material e, através do 

mecanismo de difusão molecular, o líquido mais interno migra para a 

superfície, onde evapora e é carreado pelo ar de secagem externo, criando 

novos gradientes de umidade. Tais processos podem ser realizados em 

equipamentos como a estufa ou secadores tipo túnel, que são de simples 
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construção e funcionamento. No entanto, os custos de energia associados 

são elevados e é esta etapa de secagem, muitas vezes, responsável pelos 

maiores custos de energia de todo o processo [34]. 

 

Figura 5: Gradiente de umidade na seção transversal da peça. 

 

Fonte: [41].   
 

2.3.1. Princípio de secagem  

 

O processo de transferência de massa (água) para o ar ambiente 

poderá ocorrer através do fenômeno da difusão (baixo grau de hidratação) e 

ou através do fenômeno da capilaridade (alto grau de hidratação combinado 

ao tamanho e distribuição dos poros).  

Segundo Barba (1977), quando na secagem de materiais cerâmicos, 

no estágio inicial em que o poro está saturado, ocorre uma taxa se secagem 

constante, com movimentação da água livre até a superfície, devido às 

forcas de capilaridade [31]. A energia (calor sensível) contida na corrente de 

ar é transferida para a superfície do meio poroso promovendo a vaporização 

dessa superficial que será transportada pela corrente de ar. Parte dessa 

energia provocará o aumento da temperatura nessa região, dando inicio ao 

processo de transferência de calor para o centro da peça.  
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A movimentação interna ocorre conjuntamente em fases de liquido e 

de vapor, pois a vaporização da água na superfície gera um gradiente de 

umidade com seu interior, iniciando também o processo de difusão, com 

movimento do interior da peça até a superfície, influenciada pelo fluxo de 

calor que ocorre no sentido inverso [34].  

Portanto, a fase liquida é fundamentalmente um fenômeno de 

capilaridade, enquanto que a movimentação em vapor é basicamente um 

fenômeno de difusão, afetados pela caracterizas do próprio meio poroso, 

controlando dessa forma a taxa de secagem.  

A Figura 6 mostra os fenômenos do transporte de calor e massa. 

Esse modelo propõe que o calor é transferido do meio secante (ar) para a 

superfície do meio poroso que, uma vez aquecida faz com que o calor seja 

transferido para o interior praticamente pelo processo de condução [35].  

 

Figura 6: Fenômeno de transporte de calor e massa. 

 

Fonte: [35]  
  

Taxa de secagem diz respeito à velocidade com qual ocorre à 

migração da umidade do interior do produto até a superfície e está 

relacionada diretamente ao estado físico das moléculas de água (na forma 

líquida ou vapor) e ao mecanismo de transferência de massa [36]. 
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O processo de secagem ocorre em duas etapas bem definidas, em 

fases onde se verifica maior e menor facilidade da perda da umidade. A 

Figura 7 apresenta essas etapas de perda de massa em função do tempo, 

durante o processo de secagem [35].  

 

Figura 7: Secagem de material cerâmico em a) perda de massa em função 

do tempo e b) tempo de secagem em função da velocidade de perda de 

massa. 

 

Fonte: [35] 
 

Na Figura 7 destacam-se dois estágios. O primeiro chamado período 

de taxa constante e período de taxa decrescente.  

 

2.3.2. Taxa de secagem constante 

 

A água evaporada é a água livre. Neste período, a migração da água 

do interior até a superfície do produto é suficiente para acompanhar a perda 

por evaporação de água na superfície. A transferência de massa e de calor é 

equivalente e, portanto, a velocidade de secagem é constante. Enquanto 

houver massa de água na superfície do produto suficiente para acompanhar 

a evaporação, a taxa de secagem será constante. A temperatura do produto, 

por sua vez, é também constante e é igual à temperatura de bulbo úmido 

[36]. 
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Nesse estágio parte da superfície do corpo cerâmico fica 

continuamente coberta com um filme de água. Em função da secagem, essa 

água tende a evaporar, sendo continuamente alimentada principalmente 

pela sucção capilar que age no interior do corpo cerâmico. No caso da 

transferência de energia ser pelo processo de convecção, a temperatura na 

superfície da peça será úmido, devido ao ar circulante que flui sobre a 

superfície úmida da peça [34]. 

Alguns cuidados são tomados, no sentido de que não haja uma perda 

excessiva de massa neste estágio, que pode levar a uma excessiva retração 

da peça, o que concorre para a formação de fissuras ou, mesmo para a 

ruptura da peça [35].   

 

2.3.3. Taxa de secagem decrescente  

 

Neste estágio a quantidade de água presente na superfície do 

produto é menor, reduzindo-se, portanto, a transferência de massa. A 

transferência de calor não é compensada pela transferência de massa; o 

fator limitante nessa fase é a redução da migração de umidade do interior 

para a superfície do produto. A temperatura do produto aumenta, atingindo a 

temperatura do ar de secagem. Quando o produto atinge o ponto de 

umidade de equilíbrio em relação ao ar de secagem, o processo é encerrado 

[36]. 

Mais especificamente, nessa etapa de secagem ocorre inicialmente 

um primeiro período onde a temperatura do ar circulante deve ser alta 

suficiente de forma a possibilitar que a água de parte interna do produto 

cerâmico chegue ate uma superfície. O período começa após o período de 

taxa constante, mais especificamente, após atingir a umidade critica 

momento em que começa diminuir a taxa de perda de umidade (Figura 7, 

trecho BC). Nesse momento, a superfície já não mais se encontra coberta de 
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água, sendo que a evaporação da umidade começa no interior do corpo 

cerâmico [35].  

Portanto caracteriza-se pela remoção da umidade residual no interior 

do corpo cerâmico que tende ir à superfície devido ao processo de difusão. 

A temperatura torna-se a principal variável de controle, atingindo os maiores 

valores durante o processo de secagem [35].  

2.3.4. Tempo de secagem  

 

Segundo Pacheco (2012) o fenômeno de secagem poderá ser 

representado através de um gráfico que relaciona diretamente a perda de 

massa em função do tempo. O gráfico da Figura 7 apresenta a relação da 

perda de umidade média do corpo cerâmico (w) em função do tempo de 

secagem (t) [37].  

A partir desses dados, pode-se calcular a velocidade de secagem (V) 

a cada instante, através da diferenciação numérica entre a variação da 

perda de massa (dW) e a variação do tempo (dt). Matematicamente, pode 

ser representada pela equação 1, que é definida para um sólido de massa 

Md e com área “a” exposta ao meio de secagem, com o fluxo de umidade 

dW que deixa o sólido por unidade de tempo dt [37].  

 

    
  

 

  

  
                                                                                                                                                                                                 

 

Em termos práticos para estimativa de secagem de certos materiais 

cerâmicos, obtém-se experimental uma curva característica da perda de 

massa em função do tempo, típico da Figura 7. A partir dessa curva, obtém-

se por diferenciação matemática, a velocidade da perda de massa em 

função do tempo. A partir desses dados da velocidade (V), obtidos da prática 

experimental e considerando-se a Equação 1, chega-se à equação 2, que 

possibilitaria estimar o tempo necessário para secar um material cerâmico 
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ensaiado sob condições controladas a determinados valores de umidade 

[37].  

 

 

          
  

 
 

  

 

  

  

                                                                                       

 

 

2.3.5. Defeitos comuns durante a secagem  

 

As fissuras podem ocorrer devido a outros fatores tais como, matéria-

prima utilizada, procedimento de mistura, processo de conformação ou ate 

mesmo a geometria da peça. Alguns defeitos mais comuns devido à 

secagem podem ser citados [36].  

 

i. Gradiente fissura de retração: É em consequência da rápida taxa 

de secagem, baixa permeabilidade do material cerâmico e da 

alta contração. Ver Figura 8 (a).  

 

ii. Não homogeneidade na estrutura: Devido à aglomeração de 

partículas dentro a estrutura do material cerâmico, geralmente, 

oriundo da pré-seleção no processo de formação desse material 

e que se encontra mal distribuído na massa. Ver Figura 8 (b) 

 

iii. Gradiente de água: Ocorre devido ao movimento da água de 

uma posição para outra dentro da peça, sendo que a face 

contenha a menor umidade residual tenderá a fissura antes em 

relação à face de maior umidade. Durante a convecção, o ar 

incidente sobre a superfície secará mais rapidamente que a face 

onde o mesmo não age, produzindo um gradiente de umidade, 

ocasionando a retração no interior da peça (Figura 8 (c)).  
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iv. Gradiente devido à espessura da peça: Ocasionado devido a 

diferença na espessura entre os corpos cerâmicos. As fissuras 

podem ser provocadas quando a peça cerâmica for submetida 

ao mesmo ambiente de secagem, pois o corpo cerâmico mais 

fino seco mais rapidamente o que levaria uma retração com 

maior intensidade.  

 

Figura 8: (a) Fissuras superficiais devido a alta taxa de secagem. (b) 

Fissuras devido a não homogeneidade na distribuição das partículas. (c) 

Fissura na face com menor umidade residual 

(a) 

(b) 

(c) 

Fonte: [34] 
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2.3.6. Tipos de secagem  

 

Existem dois tipos de secagem utilizados pelas indústrias de 

cerâmicas vermelha: natural e artificial. Onde a secagem em meio 

atmosférico (natural) acontece pelo aproveitamento da ventilação e da 

temperatura ambiente, em que o calor necessário para secagem é fornecido 

pelo ar. Na secagem natural o produto úmido é deixado ao ar livre, em 

galpões, onde ocorre a secagem. Geralmente, sem a remoção do ar 

circulante, os produtos cerâmicos são secos entre 7 e 15 dias, conforme a 

umidade do material e a umidade relativa do ar ambiente dos locais de 

secagem. Deve-se ressaltar que quando o ar está demasiadamente seco, 

ele acarreta uma diferença de velocidade de secagem entre a superfície e o 

interior da peça, provocando defeitos tais como rupturas (trincas e quebras), 

empenamento, etc. [38]  

Já a secagem em ambiente fechado, ou seja, a secagem artificial 

acontece com temperaturas controladas mediante alimentação de ar pré-

aquecido no exterior ou com aquecimento em parte obtido no interior. O 

calor de secagem fornecido pelo ar neste caso deve não somente considerar 

a energia necessária para a transformação do líquido em vapor e das 

quantidades posteriores de calor já discutidas, mas também para os 

conjuntos de perdas de fugas de ar quente e de energia acumulada no ar, 

quando este sai do secador com temperatura mais alta do que aquela do 

ambiente (perdas na chaminé). [38] 

A quadro 2 apresenta as principais vantagens e desvantagens destes 

processos. 
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Quado 2: Tipo de secagem e principais vantagens e desvantagens 

Tipo de secagem Vantagens Desvantagens 

 

 

 

Natural 

 Menos custo de 

geração de calor;  

 Favorece os locais em 

que as condições 

climáticas são mais 

favoráveis.  

 Tempo elevado de 

secagem; 

 Baixa produção; 

 Dependência do fator 

climático; 

 Pode-se afetar a 

qualidade das peças 

(trincas, deformações, 

de homogeneidade de 

secagem) caso o 

processo não seja 

bem controlado. 

 

 

 

Artificial 

 Menor tempo de 

secagem; 

 Maior produtividade;  

 Redução de perdas; 

 Melhoria da qualidade 

das peças. 

 Custo com geração de 

calor; 

 Requer mais 

conhecimento técnico 

do operador;  

 Exige equipamentos e 

controles, como 

termômetros e 

higrômetros.  

Fonte: fundação estadual do meio ambiente, 2013 [38] 

 

 

2.4 CURVA BIGOT 

 

A Figura 9 mostra um esboço do comportamento de uma massa 

cerâmica no processo de secagem. No início da secagem, todas as 

partículas de argila da massa estão cercadas de água por todos os lados. 
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Com a liberação da água, as partículas aproximam-se e a massa retrai. Na 

primeira fase da retração, o volume decrescido do produto úmido é 

proporcional ao decréscimo do volume de água. No decorrer da secagem, as 

partículas aproximam-se progressivamente até, finalmente, encostarem-se. 

A retração continua a uma velocidade menor, uma vez que a perda de água 

passa a ser parcialmente compensada pela formação de poros. Este período 

é definido como a segunda fase de retração. Na última fase a retração 

assume um estado final. Uma secagem adicional aumenta o volume do poro, 

porém o volume total da peça permanece constante [39]. 

 

Figura 9: Comportamento de uma massa cerâmica no processo de 

secagem. Em (a) representa o sistema argila-água no inicio da etapa, (b) 

representa a água de plasticidade entre as partículas, (c) representa apenas 

a água coloidal entre as partículas e (d) representa o sistema com toda água 

eliminada. 

 

Fonte: [39] 
 

 

A retração que as peças de cerâmicas vermelha sofre durante o 

processo de secagem constitui-se num parâmetro de grande importância 

tecnológica, pois durante essa etapa poderão surgir tensões, tendo como 

consequência a formação de trincas, comprometendo a qualidade do 

produto. Uma das formas de evitar esses fenômenos seria a utilização das 
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curvas Bigot que se propõe a acompanhar a perda de massa em função da 

retração linear. Sua representação gráfica propõe, alem de acompanhar o 

binômio perda de massa e tração, sugerir a otimização do ciclo de secagem, 

fornecendo dados para previsão de tempo e custos envolvidos em lotes de 

secagem de produtos específicos. A forma aparente da curva encontra-se 

apresentada na Figura 10, tendo como eixo das abscissas a percentagem da 

retração de secagem e o eixo da ordenadas, a percentagem de água de 

conformação. Os pontos A, B e C com as retas referenciadas E e D, auxiliam 

interpretação da curva [40].  

 

O ponto (A) representa na ordenada à quantidade de água de 

umidade que as peças apresentam no início da etapa de secagem. Na 

abscissa, pode-se obter a retração total de secagem que irá ocorrer. Nota-se 

no gráfico a presença da água de plasticidade, mais especificamente nas 

retas D e E que passam pelos pontos A e B. Essa água, localizada entre as 

partículas (Figura 10 A e B) é a grande responsável pela retração da peça 

que se faz presente na primeira fase de secagem. Já a curva situada entre 

os pontos B e C forma a segunda fase de secagem, onde ainda pode haver 

alguma retração. Nessa fase, acontecem as perdas de água intersticial 

(Figura 10 C) e a água coloidal (Figura 10 D), que se manifesta após a 

remoção da água intersticial [40]. A Tabela 3 fornece intervalos 

característicos nos teores de umidade para os três tipos de massa 

diferentes. 
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Figura 10: Variação da retração de secagem em função da água 

de conformação – Curva de Bigot. 

 
Fonte: [41]. 
 

Tabela 3: Percentual de água.  

Tipo de massa % H2O 

conformação 

% H2O 

ponto 

critico 

Pouco plástica e de granulometria grossa 17-22 8-12 

Mediamente plástico e de granulometria 

fina  

22-28 8-13 

Muito plástico e granulometria finíssima  26-34 10-16 

Fonte: [27]   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  ––  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados blocos 

cerâmicos de vedação, de oito furos, com dimensões aproximadas de 19 cm 

de comprimento, 19 cm de altura e 9 cm de largura, fabricados utilizando 

uma massa cerâmica composta de duas diferentes matérias-primas 

argilosas, as quais foram caracterizadas durante a execução do trabalho.  

Toda etapa experimental, com exceção da caracterização das 

matérias-primas foi realizada na indústria Ceramina Cerâmica Industrial 

Hardman, localiza-se na BR 101 Km 77, Varzea Nova, Santa Rita/PB a qual 

funciona com aproximadamente 110 funcionários, produzindo cerca de 2 

milhões de unidades por mês, sendo uma das 125 empresas de cerâmica 

vermelha existente no Estado paraibano.  

O procedimento experimental utilizado para o desenvolvimento do 

trabalho, representado pela Figura 11 inclui a parte de caracterização da 

matéria-prima, secagem em estufa elétrica, secagem em escala industrial e 

curva de Bigot.  
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Figura 11: Esquema representativo das etapas para na realização do 

trabalho. 

 

 

Fonte: [Autor] 
 

 

3.1. Caracterização da matéria-prima 

 

A massa cerâmica, que é a mistura de duas matérias-primas que 

permitem uma extrusão de qualidade, foi caracterizada quimicamente e 

mineralogicamente, através dos ensaios de fluorescência de raios X e 

difração de raios X. As descrições para cada ensaio estão apresentadas 

abaixo:  
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I. Fluorescência de raios X (FRX): Análise química foi realizada 

no Laboratório de Solidificações Rápida da UFPB em 

espectrômetro sequencial de fluorescência de raios x, 

Modelo XRF-1800 da Shimadzu.  

II. Difração de raios X (DRX): As análises por DRX das 

matérias-primas, na forma seca, foram realizadas no 

equipamento SIEMENS D500, do Laboratório de 

Solidificação Rápida (LSR) da UFPB. A radiação utilizada foi 

K do Cu (40kV/30mA); a velocidade do goniômetro foi de 

2º/min e passo de 0,02º varredura de 5 a 60 graus. 

 

 

3.2.  Secagem em estufa elétrica  

 

Entre as variáveis de secagem em estudo, visando analisar a 

influência da velocidade do ar na secagem dos blocos, foi necessário à 

elaboração de um equipamento que dispusesse de um controlador de 

temperatura e um controlador de velocidade do ar. Para tanto foram 

utilizados os pequenos orifícios já existentes na parte superior da estufa, que 

possibilitaram a passagem de um eixo ligando o motor, que ficou 

posicionado no teto da estufa, e uma hélice, a qual ficou no interior da 

estufa, conforme mostra a Figura 12. Mesmo com a instalação do motor foi 

necessário à inserção de um inversor de frequência, para controlar a 

velocidade de giro do motor.  
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Figura 12: Estufa elétrica com o ventilador acoplado utilizada nos ensaios 

laboratoriais de secagem. 

 

Fonte: [Autor] 
 

A avaliação da eficiência de secagem por meio da variação da 

temperatura, do tempo de secagem e da velocidade do ar foi realizada com 

auxilio de uma matriz de planejamento experimental fatorial 23 com ponto 

central. Esse tipo de planejamento foi adotado uma vez que é possível 

analisar simultaneamente os efeitos dos três fatores em estudo com relação 

à eficiência de secagem.  

A Tabela 4 apresenta a matriz de planejamento experimental que foi 

utilizada neste estudo. Os testes foram realizados em réplicas, visando obter 

resultados com maior confiabilidade 
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Tabela 4: Matriz de planejamento experimental utilizada no trabalho. 

Replicas Temperatura (°C) Tempo (h) Condição de 

Ventilação (RPM) 

1 e 2 60 8 0 

1 e 2 100 8 0 

1 e 2 60 24 0 

1 e 2 100 24 0 

1 e 2 60 8 500 

1 e 2 100 8 500 

1 e 2 60 24 500 

1 e 2 100 24 500 

1 e 2 (C) 80 16 250 

 

 

Os valores selecionados para as variáveis foram utilizados com o 

objetivo de simular a variação das condições de secagem utilizando 

parâmetros semelhantes ao que a indústria possuía até o momento. No 

caso, a indústria utilizava de um método de secagem artificial (secador 

aquecido com uso de lenha) onde a temperatura medida variava de 60 a 

100°C, com ventiladores capazes de produzir uma condição de ventilação 

do ar de aproximadamente 1000RPM, onde possui hélices com diâmetro 

superior ao utilizado na estufa elétrica. Os valores da variável tempo de 

secagem (8 a 24 horas) foram escolhidos baseando-se no menor tempo de 

secagem que a indústria tinha capacidade de produzir.  

A secagem dos blocos em estufa foi realizada da seguinte maneira: 

eram escolhidos, aleatoriamente, três blocos cerâmicos recém extrudados 
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da linha de produção. Em seguida os blocos eram pesados e colocados na 

estufa elétrica permanecendo por precisamente duas horas a uma 

temperatura de 45°C. Esta temperatura foi adotada após vários testes 

iniciais visando evitar o aparecimento de defeitos causados pela taxa rápida 

de secagem. As Figuras 13 (a) e (b) apresentam alguns blocos com defeitos 

aparentes durante o processo de secagem, ocasionados pelo gradiente de 

umidade que é decorrente da alta taxa de secagem. A alta temperatura 

(~60°C) no inicio da secagem (nas primeiras 2 horas) provoca a 

movimentação da água de uma posição para outra dentro da peça de forma 

rápida, de tal modo que a face que contém menor umidade residual tenderá 

a fissura antes em relação à face de maior umidade. Já a Figura 13 (c) exibe 

um bloco sem defeitos, quando submetidos a uma temperatura de 45°C por 

duas horas.  

 

Figura 13: Defeitos durante o processo de secagem com o bloco submetido 

a temperatura de (a) 60°C e (b) 100°C no inicio da secagem. (c) Bloco sem 

defeito aparente. 

(a) 
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(b) 

(c) 

Fonte: [Autor] 
 

Após as duas horas, a temperatura era aumentada até a temperatura 

final desejada, conforme dados da Tabela 4. Na sequencia o ventilador da 

estufa era acionado para aumentar a velocidade do ar, e quando necessário 

permanecia o tempo proposto no planejamento experimental. 

Ao final do tempo proposto no planejamento experimental dois blocos 

eram retirados da estufa e na sequencia era medida a massa seca para o 

cálculo do teor de umidade (TU) através da Equação 3. O outro bloco 
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permanecia na estufa por mais vinte e quatro horas a uma temperatura de 

110°C, com a finalidade de garantir que o mesmo estaria completamente 

seco. Em seguida era medida a massa do bloco e calculado o teor de 

umidade [45].  

 

        
      

  
                                                                                                         

    

 Sendo:  

 mu = massa do bloco úmido (g);  

 ms = massa do bloco seco (g) 

 

Para determinar a eficiência de secagem (ES) dos blocos sob as 

condições de secagem em estudo foi utilizada a Equação 4.  

 

        
  

   
                                                                                                                

 

onde,  TU é o teor de umidade dos blocos que seguiram o 

planejamento experimental e TUR é o teor de umidade do bloco de 

referencia a qual estava garantida a secagem.  

A analise destes dados foram realizadas no software estatístico 

chamado STATISTICA 7, pois os conceitos estatísticos foram aplicados para 

descrever o comportamento das variáveis de controle, a relação entre elas e 

para estimar os efeitos produzidos nas respostas observadas.  

A partir dessa analise estatística foi possível encontrar uma equação 

de regressão pela qual descreve o comportamento desses fatores dentro 

dos limites utilizados para o teste. Para validar essa equação foi verificada a 

eficiência de secagem da seguinte condição: temperatura de 75°C por 20 

horas a 400RPM. Para tanto foi utilizada a mesma metodologia empregada 

na secagem em estufa elétrica. 
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3.3. Secagem em escala industrial  

 

Nessa etapa do trabalho, o estudo da verificação da eficiência de 

secagem dos blocos cerâmicos, foi realizado utilizando uma estufa artificial 

solar, aproveitando condições climáticas da região, visando reduzir os custos 

de produção e evitar uma maior degradação da natureza com o uso da 

lenha.   

Na própria indústria foi construído um galpão coberto com um material 

polimérico translúcido que contribui para intensificar a temperatura no interior 

do galpão e anteparar a chuva, conforme visto na Figura 14.  

 

Figura 14: Secador industrial construído para secagem dos blocos 

cerâmicos. 

 

Fonte: [Autor] 
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Para execução desta parte experimental do trabalho foi verificada a 

média diária de temperatura alcançada no interior do espaço coberto. Com 

essa informação foi possível simular a eficiência de secagem dos blocos na 

estufa elétrica.  

Para a secagem industrial os blocos recém extrudados foram 

organizados em vagonetas (Figura 15) os quais eram transportadas para as 

alas de produção. Essas vagonetas percorriam 33 metros embaixo de um 

galpão coberto por telhas convencionais, e em seguida entrava no secador 

artificial. Esse processo teve uma duração de aproximadamente 35 horas. 

Esse tipo de secagem faz parte do subgrupo de secadores solares naturais 

com convecção forçada, ou seja, além da temperatura oriunda do sol, tinha-

se a ventilação gerada a partir de ventiladores elétricos.  
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Figura 15: Vagoneta completamente preenchida por blocos cerâmicos.  

 

Fonte: [Autor] 
 

Para melhor aproveitar o espaço disponível a indústria organiza a 

etapa de secagem em linhas de secagem, conforme a Figura 16(a). No 

intermédio dessas linhas de secagem estavam ventiladores auto-viajantes 

(móveis sobre trilhos) para a circulação de ar ao longo de galpão, 

transferindo calor em processo de convecção forçada, conforme a Figura 

16(b).  
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Figura 16: (a) Linhas de secagem e (b) ventiladores elétricos. 

(a) 

(b) 

Fonte: [Autor] 
 

Com o intuito de verificar qual o teor de umidade remanescente nos 

blocos que passaram pela etapa de secagem artificial foi realizada uma 

seleção, de três blocos por dia, de maneira aleatória na linha produção os 

quais foram pesados assim que extrudados. Os blocos permaneceram na 

linha de produção e foram novamente pesados ao fim do processo de 

secagem. Em seguida foram colocados na estufa por mais vinte e quatro 

horas a uma temperatura de 100°C, para poder averiguar a eficiência de 

secagem da linha de produção da indústria.  Essa etapa do trabalho foi 

realizada por oito dias não consecutivos.  
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3.4. Curva Bigot  

 

Para compreender a relação entre a retração linear de secagem e o 

teor de umidade dos blocos cerâmicos foi realizado um acompanhamento do 

comportamento dessas propriedades ao longo do período de secagem dos 

blocos. Para tanto utilizou-se a seguinte metodologia: o bloco introduzido na 

estufa era retirado da mesma, para a verificação da massa e do 

comprimento, em intervalos de 10 minutos para as duas primeiras horas, 

após isso o intervalo passou a ser 20 minutos ate a completa secagem. 

A condição de secagem adotada foi: 31°C por 35 horas há 500 RPM, 

pois são essas as condições de secagem que a indústria utiliza para 

produzir 70 mil blocos de vedação por dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão. 47  

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  ––  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

4.1. Caracterização da matéria-prima 

4.1.1. Difração de raios X 

 

O difratograma das argilas pode ser observado nas Figuras 17 e 18, 

contendo a análise mineralógica das argilas.  

Os resultados encontrados nas análises de DRX foram identificados 

através das siglas relativas aos nomes dos minerais presentes, tendo como 

principal elemento encontrado, em maior quantidade, em ambas as argilas, o 

quartzo (Q), caracterizado através dos picos 3,35 Å (26,64° 2θ). Na argila 

denominada A, ainda conta com a presença da microclina (KAlSi3O8), que 

consiste em um feldspato alcalino, e do sódio alumínio (Na1.95Al1.95Si0.05O4), 

que possuem pico característicos principais em 2θ de 27,73° e 33,80° 

respectivamente. A argila B tem uma sua composição a presença da albita 

((Na,Ca)Al (Si,Al)3O8) que é caracterizado pelo picos 3,18 Å (28,02° 2θ).  
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Figura 17: Difratograma da argila A. 

 

Fonte: [Autor] 
 

Figura 18: Difratograma da argila B 

 

Fonte: [Autor] 
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4.1.2. Fluorescência de raios X  

 

O ensaio de fluorescência de raios X permitiu não só a identificação 

dos óxidos que constituíam a amostra, ou seja, uma análise qualitativa como 

uma análise quantitativa, que permitiu estabelecer uma proporção em que 

cada elemento se encontrava presente nas amostras.  

A Tabela 5 a seguir, apresenta os valores da composição química da 

argila das argilas, obtidos a partir da análise de fluorescência de raios X. 

 

Tabela 5: Composição química das argilas  

Elementos Argila A Argila B 

SiO2 61,77 63,21 

Al2O3 20,22 21,18 

Fe2O3 7,60 6,98 

K2O 3,08 2,35 

CaO 2,15 1,73 

MgO 2,08 1,55 

TiO2 1,15 1,42 

Na2O 1,12 0,87 

P2O5 0,19 - 

SO3 0,17 0,18 

BaO 0,14 0,16 

Outros 0,33 0,37 

 

As argilas possuem um elevado percentual de óxido de silício (SiO2), 

óxido de alumínio (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3). A presença do oxigênio, 

silício, ferro, alumínio, magnésio, potássio e cálcio deixa evidente a presença 

de frações de argilominerais. A quantidade de sílica indica a presença de 

silicatos e sílica livre.  
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Os silicatos estão nos argilominerais na forma de microclina na argila 

A e de albita na argila B, bem como a sílica livre estão na forma de quartzo. 

 

4.2. Secagem em estufa elétrica 

 

A Tabela 6 apresenta o resultado da eficiência de secagem dos 

blocos cerâmicos nas condições propostas pela matriz de planejamento 

experimental. O valor de cada condição é a media aritmética determinada a 

partir de dois blocos.  

 

Tabela 6: Eficiência de secagem dos blocos secos em estufa elétrica  

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(h) 

Condição 
de 

Ventilação 
(RPM) 

Eficiência de 
secagem (%) 

Replica  Desvio 
Padrão 

60 8 0 54,70 54,20 0,353 

100 8 0 92,60 92,50 0,070 

60 24 0 80,30 79,80 0,353 

100 24 0 97,90 98,90 0,707 

60 8 500 75,00 76,10 0,777 

100 8 500 95,50 95,40 0,070 

60 24 500 92,20 91,70 0,353 

100 24 500 99,70 99,90 0,141 

80 16 250 80,60 81,10 0,353 

   

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 6, foi obtida uma 

equação para representar esses dados (equação 5) e posteriormente 

efetuada a análise de variância para a eficiência de secagem, conforme 

apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7: Estatísticas relevantes da análise de variância da variável 
eficiência de secagem.   

Propriedade Teste F 1 Valor p R2 R2
A 

Eficiência de 
secagem  

30,4582 0,000 0,980 0,975 

1
 Razão entre o F calculado e F tabelado da regressão  

 

Observa-se na Tabela 7 que o valor do teste F é maior que cinco 

vezes o valor tabelado [44]. O valor do teste P, que é menor que o nível de 

significância, apresenta resultados significativos para essa análise de 

variância, pois o valor do teste P é próximo a 0,000. Já o índice de 

confiabilidade (R2) para essa análise de variância é de 98%. Todas as 

análises indica que o modelo de regressão utilizado é adequado para 

descrever o comportamento dos fatores em estudo.  

A partir do modelo de regressão obtido pode-se representar 

graficamente a superfície de resposta, em três dimensões, conforme Figura 

19(a), a qual relaciona a eficiência de secagem em relação a influencia do 

tempo e da temperatura. Observa-se que a eficiência de secagem cresce 

com o aumento da temperatura e do tempo. Havendo uma eficiência de 

secagem acima de 80% com uma temperatura acima de 72°C com um 

tempo de secagem de 14 horas (ver Figura 19 (b)). Com eficiência de 80% 

os blocos já podem ser colocados em alguns tipos de fornos, inclusive nos 

fornos Horffmans (tipo de forno utilizado pela indústria em estudo), uma vez 

que esse valor de eficiência de secagem representa um pouco mais de 3% 

de umidade residual e segundo GIARDULO (2005) as peças cerâmicas são 

consideradas tecnicamente secas, se ainda possuírem em sua composição 

uma umidade em torno de 1 a 3% [42].  
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Figura 19: (a) Superfície de resposta da eficiência de secagem em estufa de 
blocos cerâmicos sob a influência da temperatura e do tempo, em três 
dimensões e (b) curva de nível de eficiência de secagem. 

 

(a) 

  

(b) 

Fonte: [Autor] 
 

Também é possível notar na Figura 19 que mesmo em temperaturas 

mais baixas, em torno de 60°C, que é possível ter uma boa eficiência de 

secagem quando o tempo de secagem for superior às 23 horas. Contudo a 

eficiência de secagem ultrapassa os 85% quando o tempo é baixo, algo em 
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torno de 10 horas e a temperatura de secagem é relativamente alta, 

aproximadamente 93°C.  

Na superfície de resposta e na curva de nível apresentadas na Figura 

20 pode-se observar a influencia da temperatura e da velocidade do ar na 

eficiência de secagem. Esses fatores contribuíram positivamente para a 

eficiência de secagem. Nota que com o aumento tanto da velocidade do ar, 

quanto da temperatura proporciona um aumento da eficiência de secagem.  

 

Figura 20: (a) Superfície de resposta da eficiência de secagem em estufa de 
blocos cerâmicos sob a influência da temperatura e da velocidade do ar, em 
três dimensões e (b) curva de nível da eficiência de secagem. 

(a) 

(b) 

Fonte: [Autor] 
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A Figura 21 apresenta a influência da velocidade do ar e do tempo na 

eficiência de secagem. Com o aumento desses dois fatores a eficiência de 

secagem também cresce, destacando que rotações acima de 500 RPM e 

tempos de secagem acima de 16 horas tem-se uma eficiência de secagem 

superior a 80%.  

 

Figura 21: (a) Superfície de resposta da eficiência de secagem de blocos 
cerâmicos sob a influência do tempo e da velocidade do ar, em três 
dimensões e (b) curva de nível da eficiência de secagem.  
 

(a) 

(b) 

Fonte: [Autor] 
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Na superfície exposta da Figura 21 (a) nota-se que o aumento do 

tempo de secagem proporciona uma eficiência de secagem maior do que 

quando se aumenta apenas a velocidade do ar, o que demonstra que o 

tempo tem uma influência maior que a velocidade do ar. Este 

comportamento é bem compreendido observando os coeficientes de efeitos 

de cada fator isoladamente e o coeficiente de efeito da interação entre os 

fatores na Tabela 8.  

 

Tabela 8: Efeitos e coeficientes de regressão estimados de cada fator 
isoladamente e da interação entre os fatores 

Fatores Efeitos  Coeficiente de 

Regressão 

Média  85,45 ±0,10 -23,1875 ±1,0964 

Temperatura 21,05 ±0,21 1,1031 ±0,0130 

Tempo 13,05 ±0,21 2,9703 ±0,0565 

Velocidade 9,32 ±0,21 0,0867 ±0,0019 

Temperatura x Tempo -7,95 ±0,21 -0,0248 ±0,0007 

Temperatura x Velocidade -7,17 ±0,21 -0,0007 ±0,0000 

Tempo x Velocidade -2,67 ±0,21 -0,0007 ±0,0000 

 

Observa-se na Tabela 8 que existem valores de efeitos positivos e 

negativos. Os valores positivos representa que o fator tem uma influencia 

que aumenta a eficiência de secagem, enquanto que as interações entre os 

fatores que possuem valores negativos colaboram de maneira a diminuir a 

eficiência de secagem.  

Constata-se que o aumento da menor temperatura (60°C) para a 

maior temperatura (100°C) há um acréscimo de 21,05% na eficiência de 

secagem. Enquanto que o aumento do tempo de secagem (de 8 horas para 

24 horas) há um crescimento de 13,05% na eficiência de secagem. A 

velocidade do ar partindo de 0 para 500 RPM provoca uma aumento de 

9,32% na influência de secagem.   
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Nota-se ainda na Tabela 8 que o fator com maior influencia é a 

temperatura (21,05), seguido do tempo (12,05) e da velocidade de secagem 

(9,32). A influência dos efeitos do tempo de secagem e da velocidade do ar 

quando somados indicam efeito superior ao da temperatura.  Isso evidencia 

que com os aumentos do tempo de secagem, da velocidade de secagem, e 

a diminuição da temperatura, a eficiência de secagem ainda terá resultados 

satisfatórios.  

A partir dos valores do coeficiente de regressão apresentados na 

Tabela 8 foi possível construir uma equação que relaciona todos os fatores e 

as interações entre os fatores, conforme a Equação 5.  

 

 

 

                                                   (5) 

                    

 

 

onde, T é a temperatura (em °C), Tp é o tempo (em h) e V é a 

velocidade do ar (em RPM).  

A partir dessa equação pode-se correlacionar os valores da eficiência 

de secagem com os fatores estudados, desde que os valores dos fatores 

estejam dentro dos limites testados.  

A realização do teste de validação da equação 5 tem os resultados 

apresentados na Tabela 9. Nota-se que os valores são muito próximos, uma 

vez que a eficiência de secagem encontrada para essa condição de 

secagem através da equação é de 89,8%, e o valor obtido 

experimentalmente foi de 89,2. Esses valores atestam que essa equação 

descreve o comportamento da eficiência de secagem com significância.  
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Tabela 9: Valores previstos e obtidos para a equação de regressão 

Condição Valor Previsto Valor Obtido 

 

Temperatura 75 °C 

Tempo 20 h 

Velocidade 400 RPM 

 

89,8 

 

89,2 

 

4.3. Secagem em estufa solar industrial 

 

Os testes de secagem realizados na estufa elétrica apontaram que a 

soma dos efeitos do tempo de secagem da velocidade do ar são superiores 

ao efeito da temperatura. Além disso, sabe-se que o clima da região 

litorânea da Paraíba tem a predominância do calor, com 250 dias do ano 

com calor solar. De posse destas importantes informações foi medida a 

temperatura média diária na estufa solar industrial, quando foi constatada 

uma temperatura média de 31°C com temperatura máxima de 43°C e 

mínima de 25°C no período sem a presença solar. Estes dados foram 

obtidos durante 02 meses.  

Com relação aos ventiladores elétricos utilizados dentro da estufa 

solar industrial da indústria cerâmica em estudo foi constatado que as 

hélices possuíam 0,92 metros de comprimento e motores tinham a 

capacidade de alcançar 1740 rotações por minuto. Na simulação da 

secagem em estufa elétrica observou-se que a hélice tinha apenas 0,18 

metros de comprimento. Portanto para alcançar a velocidade mais próxima 

dos ventiladores da estufa solar industrial utilizaram-se 500 rotações por 

minuto.  

Quanto ao tempo de secagem, tendo à indústria a necessidade de 

fabricação mínima de 70 mil peças por dia, o que permitiria que os blocos 

permanecessem por 35 horas na área de secagem.  Portanto, as condições 

de secagem na estufa laboratorial foram as seguintes: temperatura a 31°C, 

500 RPM por 35 horas.  
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A simulação na estufa elétrica teve uma eficiência de secagem de 

83%, indicando assim que tal condição resultaria em uma secagem eficiente. 

Esse resultado também corrobora a tendência vista na etapa anterior, onde 

com o aumento do tempo e da condição de ventilação elevaria a eficiência 

de secagem, mesmo com o decréscimo da temperatura.   

É importante destacar que como muitas indústrias de cerâmica 

vermelha, incluindo a indústria utilizada neste estudo, possuem fornos do 

tipo Hoffman, o fato do bloco ainda conter umidade remanescente não 

causaria prejuízo, uma vez que fornos contínuos possibilita ter uma distância 

entre, onde são alocados os blocos secos, e onde o carregamento do 

combustível esta sendo realizado. Dessa maneira a temperatura na região 

onde os blocos estão aumenta gradativamente favorecendo a retirada dessa 

água remanescente. 

 

 

4.4. Testes na linha de produção  

 

A Figura 22 apresenta o resultado da eficiência de secagem realizado 

em oito grupos de amostras. Observou-se que a eficiência de secagem 

variou de 86,5% a 82,8%, apresentando uma média de aproximadamente 

85%, deixando assim os blocos com um teor de umidade residual em torno 

de 3%, valor aceitável para entrada em fornos intermitentes.  
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Figura 22: Eficiência de secagem na linha de produção. 

 

Fonte: [Autor] 
 

Pode-se notar na Figura 22 que a eficiência de secagem ficou 

próximo dos valores estimados na simulação laboratorial. Todavia a 

pequena diferença que houve entre os valores obtidos na simulação 

laboratorial e os valores que se alcançou na linha de produção é 

compreensível, pois na simulação laboratorial utilizava-se uma estufa onde o 

calor concentrava-se apenas na região onde se localizava os blocos, 

enquanto que na linha de produção o ambiente além de ser mais aberto, 

possuía uma concentração maior de blocos.  

Ainda é possível notar uma pequena variação na eficiência de 

secagem que há ao longo dos grupos de amostragem. A umidade relativa do 

ar nos galpões de secagem sofrem variações, que implicou na variação da 

eficiência de secagem.  
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4.5. Curva Bigot  

 

Um dos controles que pode ser realizado no processo de secagem é 

a retração do material em relação ao teor de umidade, denominado de curva 

de Bigot. Esta relação foi determinada com os dados obtidos por meio do 

acompanhamento da massa e do comprimento do bloco, ao longo da 

secagem do produto final na estufa elétrica e representado pela Figura 23.  

 

Figura 23: Curva Bigot do bloco cerâmico da indústria em estudo.  

 

Fonte: [Autor] 
 

Observar-se que os blocos cerâmicos confeccionados pela indústria 

em estudo possui uma retração máxima de aproximadamente 5,48% com 

um teor de umidade total de 19,1%. Isso significa que os blocos no inicio da 

etapa de secagem possui 19,1% de umidade, o que indica que a massa 

plástica utilizada para a fabricação do produto final é moderadamente 

plástica.  
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A umidade localizada entre as partículas, ou seja, a umidade de 

plasticidade ficou em torno de 14,7%. A eliminação da umidade de 

plasticidade é fase mais problemática na etapa de secagem já que a 

eliminação de água entre as partículas é acompanhada da retração. A 

retração de secagem aumenta o risco de aparecimento de defeitos.  

A umidade intersticial (coloidal) foi de aproximadamente de 4,4%. 

Mesmo na eliminação da água intersticial houve uma pequena retração, 

pois, nem todas as partículas entraram em contato ao mesmo tempo, já que 

a superfície seca mais rápido que o interior da peça. Com isso, parte da 

água evaporou ainda na origem da interposição entre partículas.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  ––  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 

Diante dos resultados alcançados no desenvolvimento deste trabalho, 

pode-se chegar às conclusões apresentadas a seguir. 

A secagem dos blocos cerâmicos sofre influência tanto dos fatores 

individuais como a temperatura, o tempo de secagem e a velocidade do ar 

quanto da interação entre esses fatores. Destacado-se a temperatura e o 

tempo de secagem como os fatores de maiores influencias na eficiência de 

secagem.  

Os fatores individuais colaboraram de maneira positiva para a 

eficiência de secagem, enquanto que a interações entre os fatores 

influenciaram de forma negativa a eficiência de secagem. Todavia, a 

influencia positiva dos fatores isoladamente é substancialmente maior que a 

interação entre os fatores.  

A secagem na estufa elétrica a 31°C por 35 horas com 500 rotações 

por minuto de condição de ventilação corresponde a uma eficiência de 

secagem satisfatória, em torno de 83%, acarretando em um teor de umidade 

residual de aproximadamente 3%.  

A secagem artificial na indústria cerâmica, que possui uma 

temperatura media de 31°C em um percurso que leva 35 horas com 

condição de ventilação de 1740RPM, apresentou uma eficiência de secagem 

satisfatória para a confecção de 70 mil blocos diariamente, uma vez que teve 

uma eficiência de secagem média de 85%.  
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Por meio da curva Bigot foi constatado que o bloco cerâmico que 

contém aproximadamente 19% de umidade, após seco, apresentou uma 

retração linear de aproximadamente 5%, com maior retração acontecendo 

na etapa inicial devido à eliminação da umidade de plasticidade. 
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