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RESUMO 

A presente pesquisa é resultado do estudo comparativo dos métodos de 

secagem convencional por estufa elétrica, a 40º C e 60º C, e de secagem por 

meio de micro-ondas, em potências alta e baixa, da argila pura e dos 

compósitos formados por argila adicionada de 0%, 20% e 40% de esteatito. O 

objetivo foi avaliar os métodos de secagem na estufa e no microondas visando 

a redução da energia gasta no processo de secagem, além do impacto dos 

resíduos de esteatito na etapa de secagem e na resistência à compressão do 

material após a sinterização. O esteatito foi escolhido em virtude da intensa 

atividade, na região das Vertentes, de beneficiamento da Pedra-Sabão e da 

possibilidade de amenizar o impacto ambiental quando tais resíduos são 

descartados no meio ambiente. Na secagem por estufa a umidade inicial 

média, de 29,2% foi reduzida a 2,8% em um tempo médio de 5 h. No secador 

por micro-ondas, também considerando todas as condições estudadas, a 

umidade inicial média, de 29,7% foi reduzida a 4% em um tempo médio de 4,5 

minutos. As taxas de secagem no secador de micro-ondas alcançaram valores 

de cerca de 48 vezes maior àquelas relativas à secagem na estufa. As curvas 

características do processo de secagem não foram alteradas significativamente 

com a presença do esteatito, assim como os valores da atividade de água. Já 

os valores de resistência à compressão mostraram-se superiores quanto maior 

a proporção de esteatito. Valores de 1,45 N, 2,5 N e 3,5 N foram obtidos para 

amostras secas e sinterizadas contendo 0%, 20% e 40% de esteatito, 

respectivamente. A eficiência energética do secador por micro-ondas, quando 

comparada com a estufa é muito baixa, sendo necessário o desenvolvimento 

de tecnologias a fim de possibilitar a homogeneidade das micro-ondas no 

interior do equipamento assim como o processamento de maiores cargas em 

relação à capacidade total da unidade. 

 

Palavras chaves: 

Compósitos cerâmicos; Eficiência Energética; Secagem por microondas e 

estufa; meio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The present study is the result of the comparison of drying methods by 

conventional oven at 40 º C and 60 º C, and drying by microwave, at high and 

low potencies, of pure clay and composites of clay added to 20% and 40% of 

steatite. The objective was to evaluate methods of drying and microwave oven 

in order to reduce the energy expended in the drying process, and the impact of 

residues on drying stage steatite and the compressive strength of the material 

after sintering. The steatite was chosen because of the intense activity on Stone 

Soap  beneficiation in the region of Strands and the possibility of mitigating the 

environmental impact when such waste is discarded in the environment. In 

conventional drying in the greenhouse, considering all conditions studied the 

average initial moisture content of 29.2% was reduced to 2.8% in an average 

time of 5 h. The dryer microwave, also considering all conditions studied, the 

average initial moisture content of 29.7% was reduced to 4% in an average of 

4,5 minutes. The drying rates in microwave dryer reached values about 48 

times above those of the drying in the oven. The drying curves characteristic 

process was not significantly altered by the presence of steatite, as well as the 

water activity values. The values of flexural strength proved to be higher with 

the higher proportion of steatite. Values of 1.45 N, 2.5 N and 3.5 N were 

obtained for dried and sintered samples containing 0%, 20% and 40% steatite, 

respectively. The energy efficiency of the dryer microwave compared with the 

stove is too low, it is necessary to develop technologies to enable the 

homogeneity of the microwave within the processing equipment as well as 

higher loads on the ability total unit. 

Keywords: 

Ceramic composites; Efficiency; drying oven and microwave; environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os materiais cerâmicos são compostos por materiais inorgânicos, 

elementos metálicos e não metálicos e são obtidos, geralmente, após 

tratamento térmico em temperaturas elevadas. Tais materiais abrangem 

variedades como vidro, tijolo, pedras, concretos, abrasivos, vernizes e esmaltes 

para porcelana. Alguns exemplos que podem ser citados variam desde a 

alumina (Al2O3) até os vidros inorgânicos, incluindo produtos da argila até os 

materiais piezelétricos, sendo estes os mais sofisticados. As características 

dielétricas, semicondutoras e magnéticas de determinados materiais cerâmicos 

são de grande valia para dispositivos de circuitos eletrônicos. 

O processamento de materiais vem sendo debatido em vários 

congressos e simpósios abordando as muitas dificuldades associadas ao 

processo em microondas e as recentes pesquisas em desenvolvimento de 

equipamentos. Em cerâmicas, as microondas podem ser usadas para 

sinterização (óxidos ou não óxidos, compósitos ou vidros), síntese, secagem ou 

eliminação de orgânicos (MENEZES, 2007). 

Como justificativa a pesquisa em relação aos compósitos cerâmicos 

pode-se averiguar que os resíduos da mineração e beneficiamento de rochas 

estão sendo largamente estudados em virtude do potencial que possuem como 

matérias-primas cerâmicas, como também devido à grandeza do impacto 

ambiental provocado quando descartados indiscriminadamente na natureza. 

Em geral, esses resíduos são descartados em lagos, rios, faixas de domínio de 

rodovias e ao redor das mineradoras ou empresas de beneficiamento, 

causando uma série de agressões à fauna e flora, bem como à saúde da 

população, principalmente quando se encontram em forma seca e pulverulenta. 

Como alternativa ao descarte destes resíduos tem-se a sua incorporação em 

matrizes argilosas dando origem a um material compósito. Estuda-se, então, o 

comportamento destes materiais frente a determinados processos e, também, 

as propriedades mecânicas do produto final pós-processamento.  

A secagem é um mecanismo combinado de transferência de calor e de 

massa e a forma pela qual o calor é transferido para o produto é um critério de 
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classificação do processo. O presente trabalho tem como objetivo estudar 

comparativamente a influência dos processos de secagem em estufa nas 

temperaturas de 40 oC, 50 oC e 60 oC e por meio de microondas nas potências 

baixa, média e alta sobre as propriedades mecânicas dos compósitos 

cerâmicos com resíduos de esteatito. A análise comparativa se dará através 

das análises das curvas características dos dois processos de secagem, das 

isotermas de sorção obtidas, dos testes de resistência mecânica relativos, 

assim como a eficiência energética para cada processo. O processo em estufa 

é o convencional e envolve alta demanda energética devido aos comumente 

longos tempos requeridos. A secagem por meio de microondas tem sido 

estudada como uma alternativa aos métodos convencionais, devido ao menor 

tempo de processamento necessário e à consequente economia de energia. 

Aliado a isto, deve-se verificar se o método de secagem por micro-ondas altera 

as propriedades mecânicas do material e quais são as vantagens e 

desvantagens destas alterações.  

A energia é um insumo ou produto, dependendo do seu uso final, de 

extrema importância para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A partir 

das restrições econômicas e ambientais e a dificuldade de substituição do 

petróleo e dos combustíveis fósseis para gerar energia, consagrou a 

importância do estudo e aplicação da eficiência energética em todos os níveis 

de produção, consumo e distribuição da mesma (ABREU, 2001). 

  



18 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O processo de secagem 

2.1.1 Aspectos gerais 

 

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. É, geralmente, uma etapa delicada e 

complexa no processo de fabricação de materiais cerâmicos, uma vez que é 

comum, nestes casos, ocorrerem defeitos que serão visíveis nas peças após a 

sua queima, etapa posterior do processo. A análise dos mecanismos 

envolvidos na secagem permite, então, evitar tais defeitos a partir do controle 

da taxa de secagem (OLIVEIRA et.al, 2010). 

De acordo com o mecanismo de transferência de calor predominante no 

processo, a secagem pode ser classificada 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 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 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 (MILMAN, 

2002).  
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A Figura 2.1 representa, esquematicamente, o processo de secagem 

como resultado das transferências simultâneas de calor e massa. 

 

Figura 2.1 – Representação esquemática do processo de secagem. 
 

Um dos fatores que constituem um problema nos processos de secagem 

é a uniformidade do material resultante. No caso de materiais cerâmicos, a 

secagem não uniforme de uma peça pode ocasionar a retração linear, além de 

diferentes tensões no seu interior, que poderão ser as causas de bolhas, 

trincas e rachaduras no produto, defeitos que depreciam a qualidade do 

produto. É fundamental, para que estes eventos não ocorram, que a velocidade 

ou a taxa de secagem seja controlada, uma vez que diferentes características 

são atribuídas aos produtos em função de um processo rápido ou lento de 

secagem (KOSHIMIZU,2008). 

Para a compreensão do processo de secagem, torna-se necessária a 

definição de alguns parâmetros importantes relativos à umidade contida no 

produto. Serão explicitados, então, as seguintes definições e conceitos: 

umidade em base úmida, umidade em base seca, umidade de equilíbrio, 

umidade crítica, umidade livre, umidade ligada e umidade não ligada.   

A umidade que o material possui pode ser expressa de duas formas uma 

vez que a massa total de todos os produtos é constituída de uma porção seca, 

ou massa seca e uma porção de água, ou massa de água, conforme 

apresentado na equação 2.1. Sendo assim, 

 

massa total (m) = massa seca (ms) + massa de água (ma)                 (2.1) 
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Durante o processo de secagem, a massa seca do produto é constante 

e não varia, sendo variável somente a massa de água. Baseado nisto, o 

conteúdo de umidade de um produto pode ser expresso em base úmida e base 

seca. 

- Conteúdo de umidade, base úmida (X’): 

É a relação entre a massa de água e a massa total do produto, conforme 

é apresentado na equação 2.2 a seguir: 

 

𝑋′ =
𝑚𝑎

𝑚𝑡
                                                          (2.2) 

 

- Conteúdo de umidade, base seca (X): 

É a relação entre a massa de água e a massa seca do produto: 

 

𝑋 =
𝑚𝑎

𝑚𝑠
                                                         (2.3) 

 

Umidade de equilíbrio é a umidade que o material possui, a uma dada 

temperatura e pressão, em equilíbrio com a umidade na fase de vapor de água 

como líquido saturado (ambiente externo), ou seja, é a umidade mínima que 

pode ser alcançada para uma determinada condição de operação. Dessa 

forma, pode-se dizer que a umidade de equilíbrio é função da estrutura do 

sólido, da umidade do gás (fase de líquido saturado) e da temperatura. Para a 

maior parte dos materiais, a secagem em um ambiente com umidade relativa 

da fase gasosa insaturada menor é mais vantajoso do que trabalhar com 

elevadas temperaturas, uma vez que estas podem acelerar as reações de 

degradação do material, principalmente se este for orgânico. 

A umidade de equilíbrio de um material higroscópico pode ser 

determinada por diversos meios, desde que sejam mantidas constantes a 

temperatura e a umidade do ar. A determinação pode ser feita sob condições 

estáticas ou dinâmicas. Um exemplo de procedimento estático consiste em 
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colocar algumas amostras em dessecadores contendo uma solução de ácido 

sulfúrico em concentração conhecida ou soluções saturadas de diferentes sais, 

que fornecem a umidade relativa conhecida. Os dessecadores são colocados 

em estufa com temperatura controlada e as amostras são pesadas 

periodicamente até peso constante. O conteúdo de umidade no peso final 

representa a umidade de equilíbrio para cada condição particular dos 

dessecadores (AGUIRRE e FILHO, 1999). 

A umidade livre é a diferença entre a umidade total e a umidade de 

equilíbrio, ou seja, é a umidade que pode ser retirada no processo. 

A umidade ligada em um sólido é a água ou qualquer outro líquido que 

exerce uma pressão parcial de vapor menor que a pressão de vapor do líquido 

puro em determinada temperatura. Já a umidade não-ligada é a que está 

presente numa pressão de vapor maior ou igual à da água pura na temperatura 

em questão. A umidade livre, ou seja, aquela que pode ser retirada, é 

composta de parcelas de umidade ligada e/ou não-ligada.  

Os efeitos que contribuem para a diminuição da pressão de vapor da 

água contida nos sólidos são, basicamente, os de capilaridade, superficiais e 

coligativos. O material pode conter finos capilares onde o líquido presente 

exerce uma pressão de vapor mais baixa devido à grande curvatura da 

superfície formada (capilaridade); a água pode conter sais dissolvidos 

(coligativos); a água pode estar química ou fisicamente adsorvida na superfície 

do sólido ou pode estar em solução nas células ou nas paredes das fibras 

(superficiais) (LABUZA, 1984). 

Umidade crítica é o conteúdo de umidade existente no produto após 

toda a umidade não-ligada ter sido retirada. Depende da estrutura e da 

espessura do material e também da velocidade de secagem. É determinada 

experimentalmente ou através da simulação das condições de secagem, 

considerando os fatores que a influenciam (AGUIRRE e FILHO, 1999). 

Quanto à classificação dos sólidos, em função do comportamento 

durante a secagem, os materiais podem ser sólidos granulados ou cristalinos e 

sólidos orgânicos. Os sólidos granulados ou cristalinos retêm a umidade nos 

interstícios entre as partículas ou em poros superficiais, rasos e abertos. São 
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geralmente de natureza inorgânica e a umidade não os afeta, podendo ser 

removida de acordo com a conveniência. Os sólidos orgânicos são de natureza 

amorfa, fibrosa ou gelatinosa. Retém a umidade como parte integral da 

estrutura sólida, no interior das fibras ou de poros delgados. Como a umidade 

está intimamente presa à estrutura, esses materiais são, na maioria, afetados 

quando esta umidade é removida. A superfície tende a secar mais rapidamente 

que o interior, podendo provocar rachaduras caso a velocidade de secagem 

seja muito lenta. A secagem da superfície quando forma uma camada 

relativamente impermeável dificulta a secagem no interior do material e causa a 

sua deterioração. Exemplos de sólidos orgânicos são os cereais, vegetais, 

amidos, entre outros (FOUST et al., 1982). 

 

2.1.2 Curvas características do processo de secagem 

 

O processo de secagem é representado por três curvas que 

representam a variação da umidade ao longo do tempo, a variação da 

velocidade de perda de água (taxa de secagem) com o tempo e também com o 

teor de umidade do material. 

A taxa de secagem diz respeito à velocidade com a qual ocorre a 

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. Diz respeito, ainda, à velocidade 

de transferência da umidade da superfície do material sólido para a fase vapor, 

por área do material a ser seco (BERTELI, 2005). 

Park et.al (2007) em seu trabalho apresenta a evolução das 

transferências simultâneas de calor e de massa ao longo da operação de 

secagem faz com que esta seja dividida em três períodos, conforme 

representado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Curvas de Secagem. 

Fonte: www.feagri.unicamp.br 

A curva (a) representa a diminuição do teor de água do produto durante 

a secagem, ou seja, é a curva obtida pesando-se o produto durante o 

processo, numa determinada condição de secagem.  

A curva (b) representa a velocidade de secagem do produto, taxa de 

variação do conteúdo de umidade do produto por tempo, dX/dt, isto é, é a curva 

obtida diferenciando a curva (a).  

A curva (c) representa a variação da temperatura do produto durante a 

secagem e pode ser obtida medindo-se a temperatura do produto durante a 

secagem.  

Analisando os períodos, pode-se dizer que o primeiro período representa 

o início da secagem ou o período de ajuste. Nesse período ocorre uma 

elevação gradual da temperatura do produto e da pressão de vapor de água. 

Essas elevações têm prosseguimento até o ponto em que a transferência de 

calor seja equivalente à transferência de massa (água).  

O segundo período caracteriza-se pela taxa constante de secagem. 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 são 

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

houver massa de água na superfície do produto suficiente para acompanhar a 

http://www.feagri.unicamp.br/
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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. 

No terceiro período, a taxa de secagem é decrescente. 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. 

 

2.2 Atividade de água 

 

Por definição, a atividade de água é a umidade relativa de equilíbrio, que 

é o limite inferior do gradiente para a eliminação de água do produto. Maiores 

temperaturas implicam menores umidades de equilíbrio e maiores gradientes 

de umidade para o fluxo de água (SINGH, 1998). Pode ser definida também 

como a relação existente entre a pressão de vapor de água no material e a 

pressão do vapor de água saturado: 

s

a

w
p

p
a   (2.4) 

Na eq.(2.4): 

aw é a atividade de água; 

pa é a pressão de vapor da água no produto; 

ps é a pressão de vapor da água pura à mesma temperatura. 

A determinação da atividade de água de um produto é essencial para a 

sua qualidade e tempo de vida, principalmente em se tratando de produtos 

alimentícios. No tocante ao seu valor econômico, um produto com atividade de 

água estabelecida pode ter maior rendimento, melhor preservação e tempo de 

vida determinados com maior rigor e precisão. 
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Conforme Labuza (1984), o estudo da atividade de água pode ser feito 

através das isotermas de sorção. Uma isoterma é uma curva que descreve a 

relação de equilíbrio de uma quantidade de água sorvida por componentes do 

material e a pressão de vapor ou umidade relativa, a uma dada temperatura. 

Esta relação depende das composições química e física dos materiais. Para 

determinação experimental de umidade de equilíbrio torna-se necessário um 

ambiente com umidade relativa controlada (PARK, 2001). 

Conforme Gasparino Filho (1990), uma isoterma de sorção de umidade 

é a expressão gráfica da relação funcional existente entre o conteúdo de 

umidade de uma substância e a atividade de água da mesma substância, 

medidas a uma temperatura constante. A isoterma de sorção permite o 

conhecimento do conteúdo de umidade de equilíbrio de um produto que se 

encontra em um ambiente, com umidade relativa e temperatura conhecidas. 

Vista de outra maneira, a isoterma de adsorção indica o valor de atividade de 

água ou umidade relativa de um material que contém uma determinada 

quantidade de água e que é mantido à temperatura constante. Desta forma, o 

conhecimento das curvas de sorção é essencial para determinar o teor de água 

final necessário para estabilizar um material. 

Cada material possui uma isoterma de sorção característica para cada 

temperatura. As diferentes formas das isotermas de sorção se devem às 

diferenças na estrutura física, composição química e capacidade de retenção 

de água no material. 

Contudo um determinado ponto de uma isoterma de sorção pode tanto 

ser resultado de um processo de adsorção como de dessorção. Os valores de 

adsorção e de dessorção para uma mesma umidade relativa do ar não são 

coincidentes, fenômeno esse conhecido por Histerese. 

Dessa forma, quando certa quantidade de água é adsorvida por uma 

superfície, essa superfície libera certa quantidade de calor, chamado de calor 

de adsorção. Quando essa mesma quantidade de água é dessorvida de uma 

superfície, verifica-se o oposto, o aporte de certa quantidade de calor, 

denominada calor de dessorção (TAVARES, 2007). 
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De forma geral, as isotermas podem ser divida em três regiões, como 

mostrado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3  - Isoterma de sorção 

A primeira região representa a água presente na monocamada, que 

além de estar relacionada com o conteúdo de umidade responsável pelo início 

de uma série de reações químicas de deterioração (no caso de materiais 

orgânicos), indica o ponto de maior gasto energético em um processo de 

secagem. A segunda região representa a umidade retida nas diversas 

camadas, nas quais se encontram dissolvidos diversos solutos. A terceira 

região constitui a água livre retida na estrutura capilar do material. Esta água 

encontra-se fracamente retida e é eliminada facilmente por secagem, sendo 

congelada também com facilidade.  

As isotermas de adsorção são curvas de extrema importância, pois 

mostram a forma como o adsorvente efetivamente adsorverá o soluto. Assim 

sendo, existem diversos tipos de isotermas e a maioria delas pode ser 

agrupada em seis classes, enquadrada nos tipos de I a VI, segundo a 

classificação da IUPAC, conforme é apresentada na Figura 2.4 (AMGARTEN, 

2006). 
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Figura 2.4 – Tipos de isotermas de acordo com a classificação da IUPAC 

Fonte: AMGARTEN, 2006 

As isotermas do tipo I mostram um rápido aumento de gás adsorvido à 

medida que se aumenta a pressão, até um patamar. Essa isoterma é 

característica de sólidos microporosos tendo superfície externa relativamente 

pequena e é também obtida quando a adsorção forma apenas uma 

monocamada. Como o processo de adsorção coincide com o processo de 

dessorção, esta isoterma é considerada reversível. 

Isotermas do tipo II são características de adsorventes não porosos ou 

macroporosos. Se o ponto de inflexão da isoterma é bem nítido, pode-se obter 

no início da parte quase linear o valor do ponto B, que fornece a capacidade da 

monocamada (pela extrapolação deste valor na ordenada), isto é, a quantidade 

de adsorbato necessária para cobrir a superfície com uma monocamada 

completa. Neste ponto começa a formação da multicamada. 

Isotermas do tipo III não são comuns, mas originam-se sob condições 

nas quais as moléculas de gás têm maior afinidade umas pelas outras do que 
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pela superfície do adsorbente. Nestas condições analisar a área superficial e a 

porosidade não tem qualquer sentido. 

Isotermas do tipo IV são obtidas com adsorventes mesoporosos. Esta 

isoterma, na maioria dos casos, exibe uma proeminente região na qual a 

pressão relativa varia pouco e o volume adsorvido aumenta bruscamente. 

Associado com o processo secundário de condensação capilar está o loop de 

histerese, que traz como resultado o preenchimento completo dos mesoporos 

em pressão relativa menor que 1. Nos casos mais simples, a parte inicial da 

curva segue o mesmo perfil que aquele do tipo II. Quando o ponto B está bem 

definido possivelmente obtém-se a capacidade da monocamada. Esta isoterma 

serve como uma impressão digital da geometria específica da estrutura dos 

poros, na qual esses fenômenos ocorrem. Sua posição determina o tamanho 

do poro característico do material e dá indícios do volume de poro. Quanto 

menor sua inclinação mais homogenia é a distribuição de tamanho de poros. 

Isotermas do tipo V são incomuns e podem aparecer com certos 

adsorventes porosos. Elas estão relacionadas às isotermas do tipo III em que a 

interação adsorvente-adsorbato é fraca, mas o preenchimento dos poros 

também ocorre, levando o valor limite de adsorção para altos valores de p/p0. 

Isotermas do tipo VI representam a adsorção gradual da multicamada e 

estão associadas à adsorção sobre superfície não porosas uniformes. Estas 

isotermas são uma variante do tipo II. A altura do degrau representa a 

formação de uma monocamada completa e para casos mais simples, 

permanece constante para duas ou três camadas adsorvidas (AMGARTEN, 

2006). 

 

2.3 Secadores 

 

Existem diversos métodos de secagem e uma das classificações se dá de 

acordo com: 

 A forma com que o calor é fornecido; 

 O modo de operação; 
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 A temperatura e pressão de operação. 

Em relação aos modos de transmissão de calor, pode-se citar 

convecção, condução e radiação. A maioria dos secadores emprega uma 

combinação de dois ou mais mecanismos de secagem, o que é 

economicamente viável. 

Os modos operacionais podem ser contínuo ou batelada. Na operação 

contínua, tem-se economia de espaço, trabalho e combustível, sendo a 

descarga de produto mais uniforme que a de um secador em batelada 

operando com a mesma capacidade. Na operação em batelada, o trabalho é 

mais fácil e mais versátil, os secadores em geral são mais baratos, e se 

mostram uma boa alternativa quando a carga de material a ser seco é pequena 

(Ferreira, 2005). 

Secadores a alta temperatura, em geral, são mais eficientes, permitindo 

trabalhar com vazões mais baixas do gás secante e, conseqüentemente, com 

um tempo maior de contato fluido e sólido. Porém, seu uso é restrito a 

materiais que suportam temperaturas altas sem sofrer degradação térmica. Os 

secadores a baixa temperatura são maiores em tamanho e podem utilizar uma 

fonte de calor proveniente de outra unidade da planta de processamento 

(Ferreira, 2005). 

As características do ar de secagem influenciam significativamente no 

tempo de processo. A umidade do ar de secagem é um parâmetro 

fundamental, pois se a pressão parcial do vapor d’água no ar se igualar à da 

superfície do produto não haverá transferência de massa. Desta forma, um ar 

de secagem com menor umidade absoluta proporciona uma secagem mais 

rápida do que um escoamento de ar com maior umidade, com as mesmas 

velocidade e temperatura. O aumento da velocidade de um escoamento 

proporciona um aumento na velocidade de secagem, pois aumenta o volume 

de ar que passa pelo produto por unidade de tempo e, conseqüentemente, a 

transferência de massa. Maiores temperaturas do ar de secagem também 

proporcionam um aumento na velocidade de secagem, pois, além de reduzirem 

a umidade relativa do ar de secagem, aumentando sua capacidade de se 



30 

 

umedecer, propiciam um aumento da temperatura do produto através de 

transferência de calor (FERREIRA,2005). 

O aumento indiscriminado da temperatura do ar de secagem, apesar de 

acelerar o processo de secagem, pode provocar danos no produto, como por 

exemplo, trincas no corpo de prova. Cada tipo de produto a ser secado possui 

limites de temperatura a partir dos quais sua integridade fica comprometida. No 

caso da secagem de produtos orgânicos, como alimentos, muitas indústrias 

nos países desenvolvidos têm recusado alimentos secados em alta 

temperatura, apesar destes produtos não sofrerem nenhuma redução de 

nutrientes. Os produtos secados em baixa temperatura podem apresentar 

melhores qualidades em termos de cor e textura (FERREIRA, 2005). 

Quanto à pressão de operação, trabalha-se com a pressão atmosférica 

ou a vácuo. A operação a vácuo é cara e aplicada geralmente quando o 

produto deve ser seco a baixas temperaturas ou na ausência de oxigênio. Os 

secadores em geral trabalham com uma pressão próxima à pressão 

atmosférica. 

A seguir será dada a descrição do secador de estufa e por microondas, 

tema deste trabalho. 

 

2.3.1 Secador de estufa 

 

Consistem em uma câmara de isolamento térmico apropriado e com 

sistemas de aquecimento e ventilação do ar circulante sobre as bandejas ou 

através das bandejas. Neste tipo de secador o produto é colocado em bandejas 

ou outros acessórios similares sendo exposto a uma corrente de ar quente em 

ambiente fechado. As bandejas contendo o produto se situam no interior de um 

armário, onde ocorre a secagem pela exposição ao ar quente. O ar circula 

sobre a superfície do produto a uma velocidade relativamente alta para 

aumentar a eficácia da transmissão de calor e da transferência da matéria. A 

Figura 2.5 apresenta um esquema de um secador de bandejas clássico, 

(FELLOWS, 2006). 



31 

 

 

 

Figura 2.5 – Secador de bandejas 

Algumas vezes, é realizada uma modificação que consiste na inclusão 

de um sistema de vácuo à câmara de secagem. O vácuo mantém a pressão de 

vapor ao redor do produto o mais baixa possível e também permite que se 

reduza a temperatura na qual a umidade se evapora, produzindo uma melhora 

na qualidade do produto (FELLOWS, 2006). 

Na maioria dos casos, os secadores de bandeja operam de modo 

descontínuo e têm a desvantagem de não secar o produto uniformemente, 

dependendo se sua posição no secador, havendo a necessidade de girar as 

bandejas durante o processo de secagem para obter-se a uniformidade no 

processo (FELLOWS, 2006). 

Muitas vezes a secagem convencional é realizada em uma estufa. A 

transferência de calor em estufas ocorre por meio da convecção, através da 

troca de calor entre um fluido e um sólido. Assim, o ar, aquecido por uma fonte 

de energia, transfere calor para a superfície sólida do produto a ser seco. O 

gradiente de temperatura entre esta superfície aquecida e o centro do material 

provoca, então, a troca de calor entre estas duas regiões, agora por condução 

térmica. Esse processo é o mesmo que se observa em fornos domésticos a 

gás, onde grande parte do calor gerado é inicialmente utilizada no aquecimento 

do ar e das paredes de dentro do forno. 

Estufas com ventilação forçada de ar quente  consistem de uma cabine 

com parede dupla e isolamento térmico entre elas. A câmara de secagem 

possui apoios para as bandejas onde os produtos previamente preparados são 
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desidratados. A distância entre uma bandeja e outra, a dimensão das bandejas 

e a quantidade de material a ser colocada, dependem do tipo de produto a ser 

desidratado (COSTA, 2005). 

Esses equipamentos são dotados de ventiladores centrífugos ou axiais 

para realizar a circulação do ar que pode escoar sobre as bandejas (Figura 2.6) 

ou através delas (Figura. 2.7). A velocidade do ar aquecido pode variar (0,5 a 

3,0 m/s) conforme o seu sentido de movimentação em relação às bandejas. 

Velocidades mais baixas podem ser empregadas sem prejuízo ao processo de 

desidratação quando o ar quente atravessa a camada de produto disposta 

sobre a bandeja, conforme mostra a Fig. 2.8 (COSTA, 2005).  

 

 

Figura 2.6 – Esquema do secador do tipo cabine com circulação de ar 
sobre as bandejas.  

Fonte: Meloni Consultoria Ltda, www.meloni.com.br 

 

Figura 2.7 – Esquema do secador do tipo cabine com circulação de ar 
através das bandejas.  

Fonte: Meloni Consultoria Ltda, www.meloni.com.br 

http://www.meloni.com.br/
http://www.meloni.com.br/
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Figura 2.8 – Esquema do fluxo de ar quente atravessando a camada de 
produto. 

Fonte: Meloni Consultoria Ltda, www.meloni.com.br 

Produtos finamente divididos ou em pedaços menores desidratam 

rapidamente por este processo, devido ao contato mais íntimo do ar quente 

com o material. Já na secagem de peças maiores e inteiras, onde a distribuição 

do produto sobre a bandeja é feita em uma única camada, o sentido de 

movimentação do ar adotado é sobre as bandejas ou paralelo a elas, conforme 

mostra a Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 – Esquema do fluxo de ar quente circulando sobre a camada 
de produto. 

Fonte: Meloni Consultoria Ltda, www.meloni.com.br 

Neste processo de secagem o ar sofre um aquecimento com umidade 

absoluta constante permitindo a redução da umidade relativa do ar de 

secagem. Quando o ar aquecido atravessa a camada de produto úmido ele 

sofre um processo de resfriamento e de umidificação a entalpia constante. 

Neste processo existe transferência de calor para o produto e a transferência 

de massa de vapor d’água para o ar (FERREIRA, 2005). 

http://www.meloni.com.br/
http://www.meloni.com.br/
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A velocidade de secagem de um produto através de estufas com 

ventilação forçada depende das características do produto a ser secado e das 

propriedades termodinâmicas do escoamento de ar de secagem. Em geral, 

produtos pequenos apresentam maiores velocidades de secagem do que os 

produtos maiores (FERREIRA, 2005). 

A secagem convencional em estufa é a mais utilizada (Figura 2.10), mas 

a transferência de calor por convecção para a superfície do produto a ser seco 

e por condução para o seu interior é lenta como função da difusividade térmica 

dos materiais, gerando assim um grande consumo de energia.  

 

Figura 2.10 – Estufa comercial 

Fonte: www.google.com.br 

Os fatores a serem considerados no processo de secagem em estufa são: 

a) Temperatura de secagem; 

b) Umidade relativa e movimentação do ar dentro da estufa; 

c) Vácuo da estufa; 

d) Tamanho das partículas e espessuras da amostra; 

e) Número e posição das amostras na estufa; 

f) Formação de crosta seca na superfície da amostra;  

Os tipos de estufas existentes são: 

 Simples, sem circulação de ar forçado; 

 Simples com circulação e renovação de ar forçado; 

 A vácuo. 
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2.3.2 Secagem através de microondas 

2.3.2.1 – Tecnologia de Microondas 

 

As microondas são radiações eletromagnéticas não ionizantes, cuja 

freqüência está compreendida entre 300 MHz e 300 GHz (Figura 2.11). São 

derivadas da energia elétrica, podendo ser refletidas por um espelho simples 

como uma folha metálica, refratadas em uma interface dielétrica e ser 

focalizadas por refletores parabólicos ou antenas (MAGALHÃES, LIMA e 

SOUZA, 2003). 

 

Figura 2.11 – Espectro eletromagnético  

 Fonte – DATTA,2001 

As micro-ondas podem aquecer moléculas de água, através da 

transformação da energia da onda eletromagnética em energia térmica. O 

aquecimento é baseado na associação da dissipação de energia interna e da 

excitação molecular de dipolos em um campo eletromagnético, o que permite 

uma taxa de aquecimento mais elevada e uniforme. 

As micro-ondas são refletidas por superfícies metálicas (condutores) e 

refratadas por materiais dielétricos (pouco condutores). A propriedade 

intrínseca mais importante dessa forma de energia para a tecnologia de 

produto é a absorção volumétrica por materiais dielétricos, em forma de calor 

(ENGELDER & BUFFLER, 1991).  
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Um sistema de aplicação de energia de microondas é composto 

basicamente por componentes de geração da energia em uma determinada 

freqüência e de condução da mesma para um aplicador, no qual a potência 

pode ser dissipada no produto a ser aquecido (PEREIRA, 2007). 

A Figura 2.12 apresenta um esquema geral de aquecimento por 

microondas.  

 

Figura 2.12 – Esquema de um forno de microondas. 

As microondas são geradas por uma válvula (magnetron) que compõe o 

forno microondas. Ela consiste de um dispositivo sob vácuo, que converte 

energia elétrica em microondas. Uma diferença de potencial constante é 

aplicada entre o ânodo (que é um cilindro circular oco) e o cátodo. Os elétrons 

são acelerados do cátodo para o ânodo, mas a presença de um forte campo 

magnético (produzido por um eletro-imã colocado entre os dois pólos) faz com 

que os elétrons descrevam uma trajetória curva e sigam um caminho em 

espiral, produzindo radio freqüência. Posteriormente, por um mecanismo mais 

complexo, ocorrerá a emissão de ondas eletromagnéticas por uma antena 

colocada diretamente sobre o ânodo. Um esquema de um forno de MO está 

apresentado na Fig. 2.13 (BARBOZA et al., 2001). 
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No sistema de transmissão de microondas, a energia gerada pelo 

oscilador pode ser transferida, de forma guiada, por meio da propagação do 

campo eletromagnético, em forma de onda eletromagnética, em tubos 

metálicos do guia, apresentando uma distribuição de campos elétricos de maior 

intensidade no guia e campo elétrico zero nas paredes. 

O sistema de aplicação de microondas, chamado de aplicador, 

normalmente denominado cavidade, é um volume limitado por paredes 

metálicas no interior do qual se processa a interação entre o material dielétrico 

e a energia de microondas. O campo elétrico dentro de uma cavidade 

apresenta inúmeras reflexões nas suas paredes metálicas, de maneira que 

proporciona uma propagação de múltiplos modos na distribuição do campo 

eletromagnético no seu interior. Essa característica é uma das principais vilãs 

do aquecimento por microondas, pois as reflexões múltiplas promovem o 

fenômeno de interferência e apresentam como resultado regiões de maiores e 

de menores intensidades de campo eletromagnético no espaço (SILVA, 2005).  

 

Figura 2.13 - Forno de microondas adaptado. 
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2.3.2.2 – Aquecimento por microondas 

 

Segundo Pereira, 2001, aquecimento por micro-ondas não deve ser 

entendido como forma de calor, mas como forma de energia que se manifesta 

na ação da onda eletromagnética sobre o material a ser processado através de 

diversos mecanismos de conversão, tais como: condução iônica, rotação 

dipolar, polarização, histerese ferroelétrica, etc. A rotação dipolar, em geral, é o 

efeito mais importante de todos, seguido pelo de condução iônica. 

A condução iônica é verificada quando os íons que compõem o material 

são submetidos a um campo elétrico. Quando isso ocorre esses íons 

adquirirem movimento, energia cinética, e colidem com outros íons que estão 

ou não em movimento. Essas colisões liberam calor, que por sua vez aquecem 

o material (PEREIRA, 2001). 

A rotação dipolar pode ser descrita sucintamente, lembrando que a 

molécula de água, apesar de ter carga elétrica total nula, apresenta-se como 

um dipolo elétrico, pois o centro de gravidade das cargas positivas não coincide 

com o das cargas negativas. Sob a ação de um campo elétrico externo, esse 

mesmo dipolo tende a girar, orientando-se na direção do campo. Sendo assim, 

a rotação dipolar consiste na interação da onda eletromagnética com as 

moléculas do material que possuem dipolo elétrico. Por serem polares, essas 

moléculas, na presença de um campo magnético, tendem a se alinhar com 

este campo. Se o campo for oscilante (como é o caso das ondas 

eletromagnéticas e dos chamados “campos elétricos de oscilação rápida”) 

essas moléculas irão girar continuamente para se alinhar ao campo. Esse 

fenômeno é conhecido como rotação de dipolo. Com a alternância do campo 

magnético, as moléculas vão invertendo sua orientação. Durante este 

movimento, essas moléculas colidem com outras moléculas e átomos 

adjacente, fornecendo energia a esses. Uma vez distribuída, essa energia será 

percebida sob a forma de calor (SCHMITT, 2002).  

Essa rotação do dipolo encontra resistência, o que resulta em dissipação 

de energia eletromagnética do campo, sob forma de calor, com o conseqüente 

aumento de temperatura (MAGALHÃES, LIMA e SOUZA, 2003). 
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Cabe destacar que, para os processos de aquecimento no micro-ondas, 

as frequências utilizadas são de 915 MHz e de 2.450 MHz (com comprimentos 

de ondas de 32,8 cm e 12,5 cm, respectivamente, em espaço livre). Estas 

frequências têm sido utilizadas para aplicações industriais, científicas e 

medicinais – ISM – (Industrial, Scientificand Medical). A maioria dos fornos de 

microondas domésticos opera a 2.450 MHz (MARSAIOLI, 1991 citado por 

SILVA, 2005). 

Um importante atributo do aquecimento por microondas é a absorção 

direta da energia pelo material a ser aquecido, ao contrário do que ocorre 

quando o aquecimento é realizado por convecção, no qual a energia é 

transferida lentamente do recipiente de reação para a solução. Assim, o 

aquecimento por microondas é seletivo e dependerá, principalmente, da 

constante dielétrica e da freqüência de relaxação do material (ROSINI et al, 

2004). O efeito do campo magnético sobre dipolos e íons pode ser observado 

na Figura 2.14: 

 

Figura 2.14: Efeito de um campo magnético sobre dipolos e íons.  

Fonte: STALAM, 2010 

Relaxação dielétrica é o efeito que ocorre quando o campo magnético 

deixa de ser aplicado: as moléculas tendem a retornar ao seu estado não 

alinhado, dissipando a energia absorvida na forma de calor. A princípio, quanto 

maior for o dipolo elétrico mais intensa será a orientação das moléculas sob a 

ação do campo elétrico. Ou seja, se um material possui um valor maior de 

constante dielétrica, a princípio, este material é capaz de armazenar uma maior 
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quantidade de energia. Em um campo de fases alternadas, como a onda 

eletromagnética, a orientação molecular varia ciclicamente, sendo que para um 

forno de microondas com freqüência de 2450 MHz, (que é a freqüência 

comumente adotada em fornos domésticos e laboratoriais) ocorrem cerca de 

109 orientações por segundo (ROSINI et al, 2004). 

O aquecimento por Microondas de certos materiais que possuem 

constantes dielétricas que aumentam significantemente com a temperatura 

(como é o caso de alguns cerâmicos) pode causar um efeito conhecido como 

“thermalrunaway”: um determinado ponto do material se torna ligeiramente 

mais aquecido do que sua vizinhança fazendo com que este passe a absorver 

calor mais eficientemente que o resto do material (devido a dependência da 

constante dielétrica com a temperatura), aumentando cada vez mais a 

diferença de temperatura entre o ponto e sua vizinhança (Clark apud Prado, 

2011). 

De acordo com Pereira (2007) as propriedades dielétricas do material a 

ser aquecido afetam diretamente o mecanismo de interação entre este material 

e campo elétrico aplicado. Em contraste com os métodos convencionais de 

aquecimento, onde o transporte de calor da superfície para o centro se dá 10 a 

20 vezes mais lentamente, o aquecimento por micro-ondas leva à geração de 

calor instantânea dentro do produto devido ao “atrito molecular”, primariamente 

por causa da ruptura de pontes de hidrogênio fracas associadas com a rotação 

de dipolos de moléculas de água livre e com a migração eletroforética 

(migração de espécies carregadas eletricamente, que ocorre quando as 

mesmas são dissolvidas ou suspensas em um eletrólito, através do qual uma 

corrente elétrica é aplicada) de sais livres em um campo elétrico de polaridade 

rapidamente variável (BUFFLER, 1992 citado por SILVA, 2005). 

Os constituintes iônicos aquosos e polares dos materiais e seus 

constituintes sólidos associados têm influência direta sobre como o 

aquecimento será conduzido (MARSAIOLI, 1991citado por PEREIRA, 2007). 
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2.3.2.3 – Secagem por micro-ondas 

 

De acordo com apresentado em seus trabalhos, Silva et. al (2003), 

Pereira et. al. (2007) e Berteli (2005), a tecnologia de microondas oferece 

grandes benefícios na secagem dos materiais (menor tempo,eficiência do 

aparelho, entre outras qualidades) e ambos trabalharam com microondas 

modificado de acordo com as Figuras 2.15 e 2.16. 

 

Figura 2.15 - Esquema do forno de microondas doméstico modificado –

Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos –  

(SILVA, 2005). 

Na figura 2.15 está representado o aparato utilizado por SILVA (2005) 

para a secagem de noz macadâmia. A adaptação de um forno de microondas 

doméstico para estudo resultou na montagem indicada na mesma figura, na 

qual, de acordo com a numeração indicada: 

(1) entrada de ar; (2) manômetro; (3) válvula; (4) ventilador; (5) 

controlador de temperatura; (6) aquecedor elétrico; (7) indicador de 

temperatura; (8) registrador de temperatura; (9) conector rápido; (10) difusor de 

ar; (11) cavidade de microondas; (12) cesto de produto; (13) janela de 

exaustão; (14); saída de ar; (15) ar de resfriamento do gerador de microondas; 

(16) sensoriamento infravermelho; (17) temperatura de ajuste do controlador 

para chavear o sistema liga/desliga do magnetron. 
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Figura 2.16 - Forno elétrico doméstico adaptado. 

Na Figura 2.16 o esquema do forno elétrico adaptado é representado da 

seguinte maneira: (1) válvula de esfera; (2) ventilador centrífugo; (3) medidor 

de vazão de ar; (4) controlador de temperatura; (5) aquecedor elétrico; (6) 

medidor de temperatura; (7) registrador de temperatura; (8) abraçadeira de 

conexão; (9) difusor de ar; (10) bandeja; (11) forno; (12) balança; (13) exaustão 

do ar; (14) ar de entrada.(BERTELI,2005) 

De acordo com Rossini (2004) as modificações em microondas 

domésticos utilizados em laboratório são necessárias devido ao custo dos 

equipamentos desenvolvidos para a aplicação laboratorial. No entanto existe 

grande preocupação quanto à uniformidade da distribuição da radiação de 

microondas, uma vez que tais fornos domésticos não possuem um sistema de 

ventilação. O autor mapeou a distribuição da radiação microondas para uma 

utilização mais efetiva da energia gerada, usando as técnicas de mapeamento 

com “marshmallows”, mapeamento por meio da variação de temperatura da 

água, aplicação da síntese de aspirina e mapeamento por meio da secagem da 

solução aquosa. 

A utilização de microondas soluciona alguns dos problemas enfrentados 

nos processos de aquecimento convencional. Neste último, a transferência de 

calor ocorre por meio da condução de energia da superfície do material para o 

seu interior. Por outro lado, as microondas, por meio de fricção intermolecular 

causada principalmente por rotação dipolar de moléculas polares, geram calor 

internamente ao material. Dessa forma, proporciona gradiente de calor menos 

acentuado e temperatura mais uniforme através de todo o material e as 

condições convectivas externas provenientes do ar aquecido são necessárias 
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apenas para o arraste do vapor de água gerado internamente. O gradiente 

térmico e de umidade estão na mesma direção, diferentemente do processo de 

secagem convectiva (CAMPOS, 1986). 

Os altos valores de taxa de secagem e baixo tempo total de secagem 

podem ser atribuídos ao mecanismo dominante de transferência de calor, que 

se dá do interior para fora da partícula, fazendo com que tanto a umidade 

superficial quanto a interna inicie sua secagem imediatamente depois de 

iniciado o processo de secagem (MAGALHÃES, LIMA E SOUZA, 2003). 

Como na estufa com circulação forçada, a velocidade de secagem por 

microondas cresce rapidamente no início do processo. Em seguida, a retirada 

da umidade ocorre mais lentamente até estabilizar-se para ter a velocidade 

diminuída à medida que a quantidade de água diminui e, como provavelmente 

é mais interna, encontra mais dificuldade para o escoamento (MAGALHÃES, 

LIMA E SOUZA, 2003). 

Tavares et.al (2008) tiveram como objetivo verificar a possibilidade da 

adoção do forno de microondas em determinações rotineiras da umidade de 

solos, em amostras de diferentes composições granulométricas. Os materiais 

usados na experiência foram os seguintes: Latossolo Vermelho Distroférrico 

típico, Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico, Latossolo Vermelho Distrófico, 

Argissolo Amarelo Distrófico, Argissolo Amarelo Distrófico arênico, Cambissolo 

Háplico, Neossolo Quartzarênico Hidromorfico, Argilomineral Caulinita e 

Neossolo Quartzarênico. As amostras foram secas ao ar, peneiradas com 

peneira de 2,00 mm de abertura, sendo em seguida molhadas com água 

destilada e homogeneizadas. O solo homogeneizado foi acondicionado em 

saco plástico, o qual foi hermeticamente fechado por 24 horas. Os resultados 

das comparações de médias dos valores de umidade gravimétrica mostram 

que o tempo de secagem de 240 segundos foi suficiente para a estabilização 

de massa em todos os solos estudados. O processo de secagem no forno de 

microondas tem maior efeito sobre solos argilosos em relação àqueles 

arenosos; o teor de umidade no solo pode ser estimado de forma rápida, a 

partir dos valores de umidade obtidos no forno de microondas. 
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2.3.3 – Fornos de Sinterização 

 

O forno de sinterização funciona a base de energia elétrica, que possui 

resistências de aquecimento como fonte de geração do calor utilizado nos 

processos. Nestes fornos à resistência, o elementos de aquecimento, em fios, 

ou barras, são de Ni-Cr para atingir a temperatura de 1150oC. Dessa forma, os 

fornos de sinterização trabalham normalmente com atmosfera protetora com o 

objetivo de evitar a oxidação de peças e reduzir os eventuais óxidos contidos 

nos pós e que poderiam prejudicar o grau de sinterização. 

A sinterização, conceitualmente falando, é um tratamento térmico para 

ligar as partículas em uma estrutura sólida coesa via eventos de transporte de 

matéria que ocorrem em escala atômica. Elevando a temperatura, pode ocorrer 

uma densificação do material pela maior adesão entre as partículas, com 

consequente aumento da resistência e uma diminuição da energia do sistema 

(MARCHI,1999). 

Assim, a resistência mecânica do material sinterizado se deve 

normalmente às reações na sinterização, que conduzem à formação de 

compostos dotados de boas características mecânicas e que, além do mais, 

está influenciada pela estrutura da peça e pela granulometria dos componentes 

de massa. É evidente que, para obter de uma mistura de matérias-primas um 

produto compacto, de elevada resistência mecânica, a temperatura de 

sinterização deve ser tal que determine um forte desenvolvimento de fases 

fluidas cuja viscosidade seja suficiente para permitir um parcial (ou total) 

preenchimento dos poros sem que intervenham deformações nos sinterizados 

(BIFFI, 2000). 

A sinterização de material cerâmico com energia de micro-ondas é um 

processo que pode gerar benefícios a partir do controle e entendimento de uma 

série de aspectos particulares do processamento do material. O uso de micro-

ondas no processamento eficiente de materiais é um método recente 

relativamente, ao processo térmico convencional, no qual ocorre, inicialmente, 

o aquecimento da superfície do material e só em seguida, através da 

transferência de calor (convecção e condução), a energia térmica é transferida 
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para o interior do corpo cerâmico. No processo com micro-ondas, 

diferentemente, a energia é transformada em calor diretamente dentro do 

material através da interação das moléculas e átomos com o campo 

eletromagnético, o que possibilita o aquecimento interno e volumétrico do 

material, provocando a formação de gradientes de temperaturas e fluxos de 

calor invertidos, comparativamente ao processo de aquecimento convencional 

(MENEZEZ, 2007). 

Existe um crescente interesse em utilizar a energia de micro-ondas no 

processamento cerâmico com altas temperaturas acima de 1500 oC, em virtude 

do potencial decréscimo nos custos de produção, com economia de energia e 

redução no tempo de processamento. Ressalta-se, também, o estudo da 

influência da componente magnética no processamento de metais e cerâmica. 

Na sinterização usando o microondas há uma dificuldade relacionada à 

densificação de materiais cerâmicos oriundas da complexidade e grande 

número de mecanismos envolvidos. Pode-se, analisar esse processo como 

uma competição entre os processos de difusão que favorecem a densificação e 

aqueles que provocam crescimento de grão, sendo necessário o ajuste das 

condições de processo para intensificar a densificação (MENEZES, 2007). 

A utilização de microondas como um método de processamento em 

elevadas temperaturas possui muitos benefícios. Todavia, as dificuldades 

podem surgir caso o material a ser processado não absorva adequadamente 

as microondas em baixas temperaturas, como é o caso da maioria das 

cerâmicas usando baixas freqüências (inferiores a 2,45 GHz), dessa forma 

longos tempos são requeridos para o aquecimento do material, o que acarreta 

uma série de pontos negativos ao processamento, como gradientes de 

temperatura na amostra, crescimento exagerado de grãos e heterogeneidades 

microestruturais. Desta forma, o conhecimento de alguns parâmetros e 

peculiaridade do processamento de materiais utilizando microondas é 

fundamental para o sucesso do processo (MENEZES, 2007). 

  



46 

 

2.4 Eficiência Energética 

 

Segundo Busse (2010) a eficiência energética resume-se na busca de 

menor quantidade de energia para o fornecimento da mesma quantidade de 

valor energético. 

Dessa maneira, as medidas do uso de equipamentos e hábitos que 

provocam menor uso da energia para auferir o mesmo serviço prestado 

receberam o nome de “medidas de eficiência energéticas – MME”. A 

diversidade das medidas disponíveis e a análise correta das oportunidades de 

implementação ensejou o surgimento, na década de 80 para a indústria – a 

chamada indústria de ESCOs . O serviço típico de uma ESCO se dá através de 

um “contrato de performance”, onde cabe a ela a análise, a sugestão e a 

implementação de uma MEE, sendo remunerada através da economia 

proporcionada.  

Apesar dos grandes benefícios que a Medida de Eficiência Energética – 

MEE pode trazer a seu usuário e à sociedade como um todo, muitas barreiras 

impedem a sua disseminação: dificuldades para financiamento, percepção dos 

riscos envolvidos, falta de informação, conscientização, treinamento, 

conhecimento das regras de um contrato de performance, acesso às 

tecnologias e equipamentos de uso eficiente da energia, altos custos de 

transação, falta de confiança no resultado das medidas, etc. Essas barreiras 

necessitam de políticas adequadas para serem quebradas, incluindo o 

desenvolvimento e fortalecimento de agentes promotores como ESCOs 

(Empresas de Serviços de Eficiência Energética). 

As MME, segundo o Plano Nacional de Energia pode ser viável em cada 

setor de atividade na economia brasileira, ou seja, os setores industrial, 

comercial e público e residencial. 

Para cada setor, é analisado o gasto de energia elétrica para os 

seguintes fins, segundo as especialidades: 

 Força Motriz; 

 Calor de Processo; 
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 Aquecimento direto; 

 Iluminação; 

 Aquecimento de água; e 

 Refrigeração. 

Os custos da energia economizada são, em geral, como na literatura, 

apresentados em US$/MWh, resultado da divisão dos custos de implantação 

da medida (investimento inicial anualizado acrescido dos custos de operação e 

manutenção) pela energia anual economizada. 

Todos os dados são Baseados no BEN e no BEU 

 BEN - Balanço Nacional de Energia 

 BEU - Balanço de Energia Útil 

O BEN é o mais tradicional documento do setor energético brasileiro. Ele 

divulga, através de extensa pesquisa, toda a contabilidade relativa à oferta e ao 

consumo de energia no Brasil, contemplando atividades e operações ligadas à 

exploração e produção de recursos energéticos primários, à conversão em 

formas secundárias, às contas de importação e exportação, a distribuição e ao 

uso final da energia. 

 Segundo o Ministério de Minas e Energia, em 1984 realizou-se o 

primeiro estudo de energia útil ao nível nacional, aplicado ao consumo final de 

energia por setor econômico de 1983 do BEN. Em 1995, por iniciativa do MME, 

conclui-se um novo estudo de energia útil, aplicado ao consumo final de 

energia de 1993 do BEN, incorporando as mudanças tecnológicas ocorridas no 

período de 1983/93 e considerando outros setores de consumo (Alumínio, 

Açucar e Petrolização). O estudo incorpora, ainda, um modelo de previsão do 

potencial de economia de energia, quando consideradas as eficiências de 

referências (eficiências dos equipamentos mais modernos, existente em cada 

Setor Consumidor, em 1993).  

De fundamental importância para as atividades de planejamento e 

acompanhamento do setor energético nacional, o Balanço reúne, em único 

documento, as séries históricas das diversas operações ligadas à oferta e 



48 

 

demanda dos diferentes energéticos, além de informações sobre reservas, 

capacidades instaladas e importantes dados estaduais. O BEN é elaborado e 

divulgado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE. 

A mais recente edição do estudo, “Balanço Energético Nacional 2013 – 

ano base 2012”, inclui o relatório completo e as séries históricas apresentados 

em formato de planilhas eletrônicas. 

O BEU é importante, pois desagrega ou decompõe os números dos 

setores em "fatias" que podem ser vistas como um objeto de estudo de caso. 

Ou seja, por energia útil entende-se a energia de que dispõe o 

consumidor depois da última conversão feita nos seus próprios equipamentos. 

Trata-se da energia final (a energia fornecida aos equipamentos) diminuída das 

perdas na conversão (Ministério de Minas e Energia). 

O BEU (MME, 2005) disponibiliza uma ferramenta que permite o cálculo 

de potenciais de conservação de energia a partir de coeficientes técnicos, 

comparando a eficiência verificada nos processos energéticos com valores 

referenciais que corresponderiam, conforme já assinalado, às melhores 

tecnologias disponíveis comercialmente. 

A identificação desta energia útil permite visualizar quais setores 

econômicos são energeticamente menos eficientes e quais as formas de 

energia que são utilizadas com maior eficiência, permitindo, assim, a 

implementação de programas de substituição e conservação de energia 

(Ministério de Minas e Energia).  

Fazendo uma análise setorial o consumo de energia no Setor Energético 

brasileiro está concentrado, em grande parte, em duas áreas: Refino de 

Petróleo e Destilarias de Álcool. Na geração e distribuição de eletricidade há 

pouco consumo final de energia. 

No setor residencial o aumento do rendimento médio decorreu de uma 

série de fatores, tais como: o aumento da participação do GLP, o aumento de 

80% do consumo da energia elétrica no Setor (6% ao ano), o aumento de 

participação dos usos mais eficientes da energia elétrica (aparelhos eletrônicos 
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e eletrodomésticos em geral) e a melhoria de rendimento nos usos finais, como 

por exemplo, a força motriz e iluminação. 

Conforme dados do BEN o consumo de energia no setor industrial 

brasileiro é bastante diversificado. A principal fonte de energia, eletricidade, 

representa 20% do consumo total de energia no uso final. 

No setor industrial o rendimento médio passou de 61% a 67%. Foram 

ganhos 4 pontos percentuais devido ao aumento da eficiência dos 

equipamentos e ganhos 2 pontos percentuais devido às alterações estruturais 

do consumo. Contribuíram para esses ganhos, por exemplo, o maior uso de 

gás natural e de eletricidade e, também, o maior crescimento de segmentos 

industriais mais eficientes em termos energéticos. É importante salientar que a 

expansão do Setor Industrial tem ocorrido com a instalação de plantas 

industriais mais eficientes que as existentes (Ministério de Minas e Energia). 

Segundo a empresa EFIRNERG (2011) a indústria cerâmica engloba 

uma grande variedade de produtos e de processos produtivos. Como 

consequência, os produtos dos subsetores apresentam diferenças, tanto no 

nível tecnológico como de necessidades energéticas. 

Nas empresas EFINERG do setor da cerâmica, os custos com energia 

representam 15% relativamente aos custos totais das empresas e 

representando os custos de transporte nos custos totais das empresas cerca 

de 1%. Nesta gama de empresas, o gás natural é o tipo de energia (em tep) 

com mais peso no consumo das empresas com 70%, seguindo-se a 

eletricidade com 20%, o gasóleo com 8%, o propano com 2% e a gasolina com 

valores muito residuais. 

Definir os dados necessários e verificar a possibilidade de coletá-los. O 

Brasil não obriga as empresas a publicarem, de maneira aberta ao público, 

seus gastos com energia e nem a receberem pesquisadores; isso dificulta o 

trabalho de coleta de dados. As indústrias de cerâmica via úmida, por serem 

maiores, são mais acessíveis que as menores, por isso existe possibilidade de 

se ter dados mais confiáveis. Os dados de cerâmicas via úmida, da Espanha, 

em sua maioria estão disponíveis em revistas internacionais e em institutos de 
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pesquias como, por exemplo, o Instituto Tecnológico de Cerâmica de Castellón 

na Espanha (Yolanda, 2001). 

 

2.5 Materiais Cerâmicos 

 

Cerâmica é o nome genérico que se dá a materiais preparados, sob 

altas temperaturas, a partir de compostos inorgânicos como silicatos e óxidos 

metálicos. Nesse conceito, materiais como vidro e cimento podem ser 

incluídos, mas às vezes são considerados grupos à parte pela sua importância 

prática. De acordo com o material e técnicas utilizadas, as cerâmicas podem 

ser classificadas em relação aos materiais como: terracota (argila cozida no 

forno), cerâmica vidrada (azulejo), grés (cerâmica vidrada, feita de pasta de 

quartzo, feldspato, argila e areia) e faiança (louça fina obtida de pasta porosa 

cozida a altas temperaturas, envernizada ou revestida de esmalte). 

Os materiais cerâmicos podem ser classificados, ainda, quanto à 

natureza dos materiais cristalinos, em silicatos, refratários, óxidos puros e 

cerâmicos de óxidos de não silicatos (VAN VLACK, 1984). A Tabela 1 resume 

as composições gerais de alguns exemplos comuns.  

Tabela 1: Composições de algumas cerâmicas de silicatos.  

Fonte –  Shackleford, 2008 

 

Composição(%p) 

Cerâmica SiO2 Al2O3 K20 MgO CaO Outros 

Refratário de sílica 96 - - - - 4 

Refratário de argila 50-70 45-25 - - - 5 

Refratário de mulita 28 72 - - - - 

Porcelana elétrica 61 32 6 - - 1 

Porcelana esteatita 64 5 - 30 - 1 

Cimento portland 25 9 - - 64 2 

O termo cerâmico é também familiar quando se refere a objetos de arte. 

Para o engenheiro, entretanto, os materiais cerâmicos abrangem uma grande 

variedade de materiais, tais como vidro, tijolos, pedras, concreto, abrasivos, 

vernizes e esmaltes para porcelana, isolantes dielétricos, materiais magnéticos 
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não metálicos, refratários para altas temperaturas, etc. As características 

comuns a estes materiais é serem constituídos de ametais e não metais (VAN 

VLACK, 1984). 

 

2.5.1 Propriedade dos materiais cerâmicos 

 

O termo "propriedade" merece uma elaboração. Enquanto utilizado em 

serviço, todos os materiais são expostos a estímulos externos que evocam 

algum tipo de resposta. Por exemplo, uma amostra submetida a forças irá 

sofrer deformação, ou uma superfície de metal polido refletirá luz. Propriedade 

é um traço (característica) de um material em termos do tipo e magnitude de 

resposta a um específico estímulo imposto. Geralmente, definições de 

propriedades são feitas independentemente da forma e tamanho do material 

(CALLISTER ,1991). 

Assim sendo as propriedades mecânicas dos materiais dependem da 

composição química e da microestrutura. A natureza das ligações, a estrutura 

cristalina e os defeitos (tais como discordâncias, tamanho dos grãos, etc) têm 

grande influência na resistência mecânica e na ductilidade dos materiais 

metálicos, assim como as baixas temperaturas (fragilizam vários metais e 

polímeros) afetam as suas propriedade mecânicas (ASKELAND et.al, 2008). 

 

Figura 2.17 – Propriedade de materiais 

Fonte – FEUP 
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Segundo Askeland (2005) pode-se examinar e descrever a estrutura dos 

materiais em cinco níveis diferentes: macroestrutura, microestrutura, 

nanoestrutura, arranjos atômicos de curto e longo alcance e estrutura atômica. 

Um ponto interessante que é preciso esclarecer reside no fato de que 

nem todas as propriedades dos materiais são sensíveis à microestrutura. O 

módulo de elasticidade é uma destas propriedades. No caso de duas amostras 

de alumínio com praticamente a mesma composição química, mas tamanhos 

de grãos diferentes, é razoável esperar que os módulos de elasticidade destas 

amostras sejam aproximadamente iguais. (ASKELAND, 2005). 

As propriedades importantes analisadas em um material cerâmico 

podem ser agrupadas em seis categorias diferentes: mecânicas, elétricas, 

térmicas, magnéticas, óticas e deteriorativas. Um resumo com as vantagens e 

desvantagens de materiais cerâmicos é apresentado na Tabela 2: 

Tabela 2: Vantagens e Desvantagens dos Cerâmicos 

Vantagens Desvantagens 

alta temperatura de fusão susceptível ao choque 

rigidez elevada térmico dificuldade de fabricação 

alta resistência à compressão baixa reprodutibilidade 

dureza elevada alto custo 

alta resistência à corrosão gap em entendimento 

baixa densidade reduzida confiabilidade 

isolante térmico e elétrico experiência 

boas propriedades dielétricas 

propriedades semi-condutoras 

estrutural 

propriedades magnéticas 

biocompatibilidade 

matéria-prima abundante na natureza 
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2.6 Resistência mecânica à compressão 

 

A resistência mecânica é entendida como a força resultante da aplicação 

de uma força sobre um material. É a deformação do material que gera a força 

resultante. 

Na engenharia, a resistência mecânica de uma estrutura é a sua 

capacidade de suportar as solicitações externas sem que estas venham a lhe 

causar deformações plásticas. 

Segundo Callister (1991) muitos materiais, quando em serviço, são 

submetidos a forças ou cargas e sofrem deformações como resposta. O 

comportamento mecânico do material reflete tal correlação entre força e 

deformação. É necessário conhecer as características do material e projetar o 

elemento estrutural a partir do qual ele é feito, de tal maneira que qualquer 

deformação resultante de uma carga não será excessiva e não resultará numa 

fratura. 

Quanto menos espaços vazios existirem na massa (menor absorção de 

água), maior será a resistência mecânica de um revestimento cerâmico. 

A resistência mecânica depende também da composição da massa, da 

prensagem, moagem e da temperatura de queima. 

As propriedades mecânicas de materiais são determinadas pela 

execução cuidadosa de experimentos de laboratório que replicam tanto quanto 

possível as condições de trabalho. Fatores a serem considerados incluem a 

natureza da carga aplicada e a sua duração, bem como as condições 

ambientais. A carga pode ser de tração, compressão, ou cisalhamento, e sua 

magnitude pode ser constante com o tempo, ou pode variar continuamente. 

Dessa forma, os materiais são frequentemente escolhidos para 

aplicações estruturais porque eles possuem combinações desejáveis de 

características mecânicas.  

Segundo Elyane (2007) a resistência mecânica representa a tensão 

máxima desenvolvido na superfície do corpo de prova que indica a capacidade 

de suportar os esforços exercidos por cargas, que possam levar a ruptura, 
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esmagamento ou quebras que normalmente é obtida por meio de ensaio de 

compressão por três pontos e é calculada através de equações que envolvem 

a força máxima aplicada e as dimensões da peça, conforme é descrito nas 

normas ISO 1209, EN 12089, ASTM D790, BS EN 658 e na DIN 53 423. As 

equações utilizadas na determinação da resistência mecânica a compressão 

são apresentadas a seguir e representam o somatório da força exercida no 

corpo de prova, o somatório do momento, a tensão de cisalhamento e a força 

cortante. Nestas equações, A é a área, V é a tensão normal e P é a força 

interna. 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0                                             (2.5) 

∑ 𝑀 = 0                                             (2.6) 

𝜏𝑚 =
𝑉

𝐴
                                                (2.7) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
                                                 (2.8) 

A relação entre as tensões e as deformações, deve ser realizada para os 

diferentes tipos de material em estudo, sendo este encontrada por meio dos 

ensaios de tração. 

O corpo de prova feito no formato de barra circular ou retangular é 

colocado na máquina de teste e submetido à tração. A força atuante e as 

deformações são medidas à proporção que a carga aumenta. As tensões 

nesses casos são obtidas dividindo as forças pela área transversal da barra, e 

a deformação dividindo o alongamento pelo comprimento ao longo do qual 

ocorre deformação. Deste modo, é obtido o diagrama tensão x deformação da 

amostra em estudo, conforme é apresentado na Figura 2.18.  
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Figura 2.18  - Diagrama Tensão x Deformação 

A partir da análise do diagrama Tensão x Deformação, pode-se destacar 

alguns pontos importantes que podem ser estudados, como por exemplo, os 

limites de proporcionalidade, de elasticidade, de escoamento, de resistência e 

ruptura, além da fase plástica. 

A fase elástica é a fase no qual o material recupera suas dimensões 

originais após a retirada dos esforços externos sobre ele. A fase elástica 

obedece a Lei de Hooke (módulo de elasticidade ou módulo de Young). É a 

resistência mecânica do material ou rigidez. O módulo de elasticidade pode ser 

obtido através da inclinação da reta na fase elástica. 

O limite de proporcionalidade é o limite no qual as tensões são 

diretamente proporcionais às deformações. 

O limite de escoamento é o início da deformação plástica, consiste 

propriamente dito em um grande alongamento do material sem acréscimo 

significativo de carga, com oscilações na velocidade de deformação. 

A fase plástica é a fase a partir da qual o material sofre uma deformação 

permanente, no qual não consegue recuperar suas dimensões originais após a 

retirada das cargas. 

O limite de resistência corresponde à máxima tensão que o material 

suporta sem romper-se. 
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O limite de ruptura corresponde ao ponto de fratura do material. É 

importante saber que quando o material é submetido a uma tensão máxima 

suportada, logo em seguida observa-se um decréscimo de carga, ou seja, o 

limite de ruptura é inferior ao limite de resistência, uma vez que o material sofre 

uma redução de sua área. 

 

2.6.1 Processamento Cerâmico 

 

O processamento cerâmico é uma sequência das operações que 

transformam as matérias primas por meio de um número de estágios 

intermediários até o aspecto final do produto. No desenvolvimento e produção 

de grande parte das cerâmicas, é preciso um controle dos materiais e do 

processamento a fim de amenizar os defeitos da microestrutura (KOSHIMIZU, 

2008). 

Os materiais cerâmicos fundem em altas temperaturas e são frágeis 

quando submetidos a esforços de tração. Em geral, os processos de 

conformação por fusão/solidificação seguidos de processamento 

termomecânico, muito empregado em metais e termoplásticos, não são 

adequados para as cerâmicas, em especial as policristalinas. Nesse caso, 

formatos úteis são obtidos pelo processamento dos pós-cerâmicos, sendo o pó 

constituído de partículas finas. 

A síntese corresponde à etapa de produção dos pós-cerâmicos. Ela 

compreende as operações de moagem, separação de impurezas, mistura com 

outros pós e atomização, resultando num pó fino e homogêneo. 

Diferentes técnicas, tais como prensagem, colagem de filmes cerâmicos, 

extrusão e colagem de barbotina, são então utilizadas para conformá-los em 

objetos com formato desejado, como cerâmica verde. A cerâmica verde é uma 

cerâmica que ainda não foi sinterizada. Os processos de conformação do pó-

cerâmico, ou mistura de pós, na forma final da peça são conhecidos como 

processamento de pó (ASKELAND, 2005). 

No processamento dos materiais cerâmicos tem-se as seguintes etapas: 
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• Preparação da matéria prima em pó; 

• Mistura do pó com um líquido (geralmente água) para formar um 

material conformável, uma suspensão de alta fluidez (“barbotina”) ou massa 

plástica; 

• Conformação da mistura (existem diferentes processos); 

• Secagem das peças conformadas; 

• Queima das peças após secagem e  

• Acabamento final. 

Os materiais cerâmicos têm elevado ponto de fusão e apresentam 

dificuldade de conformação passando pelo estado líquido. A plasticidade 

necessária para a sua moldagem é conseguida antes da queima, por meio de 

mistura das matérias primas em pó com líquido. 

A seguir na Figura 2.19 é apresentado o fluxograma das técnicas de 

fabricação de cerâmicas: 

 

Figura 2.19 – Técnicas de fabricação de Cerâmica 

Fonte: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
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2.7 Compósitos Cerâmicos 

 

Combinações de propriedades de materiais e suas aplicações foram (e 

estão sendo) expandidas pelo desenvolvimento em pesquisas de materiais 

compósitos. Basicamente, materiais compósitos são aqueles que possuem 

pelo menos dois componentes ou duas fases, com propriedades físicas e 

químicas nitidamente distintas em sua composição. Separadamente, os 

constituintes do compósito mantêm suas características, porém quando 

misturados eles formam um composto com propriedades impossíveis de se 

obter com apenas um deles. Alguns exemplos são metais e polímeros, metais 

e cerâmicas ou polímeros e cerâmicas. 

Antes que o material possa ser classificado como um compósito, é 

necessário satisfazer três critérios (Daniel & Ishai, 1994 apud Panzera, 2007). 

- ambos os constituintes devem ter propriedade diferentes; 

- as fases constituintes devem ter propriedades diferentes; 

- as propriedades do compósito devem ser notoriamente diferentes 

daquelas dos materiais constituintes atuando independentemente. 

Os materiais que podem compor um material compósito podem ser 

classificados em dois tipos: matriz e reforço. 

O material que constitui a matriz é contínuo (envolvendo assim os outros 

constituintes e mantendo-os na sua posição relativa), proporcionando alguma 

ductilidade ao compósito que transmite os esforços mecânicos aos materiais de 

reforço. Os materiais que constituem o reforço são descontínuos (sendo 

envolvido pela matriz) suportam os esforços aplicados ao compósito e, em 

geral, apresentam elevada resistência e rigidez. Da combinação dos diferentes 

materiais obtém-se um efeito sinérgico em que os compósitos apresentam 

propriedades mecânicas superiores à soma das propriedades individuais de 

cada constituinte. Deste modo, de acordo com as características pretendidas, 

os compósitos são desenvolvidos em função de cada aplicação particular. 
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2.7.1 Classificação de Materiais Compósitos 

 

De acordo com o tipo dos materiais constituintes e dos processos de 

fabricação, há diferentes classificações de materiais compósitos, associadas às 

suas características, comportamentos e vantagens específicas. Uma primeira 

divisão pode ser dada como: 

 Compósitos Fibrosos; 

 Compósitos particulados e 

 Compósitos Laminados. 

Outro tipo de classificação comumente aplicada aos materiais 

compósitos é com relação à composição da matriz, que pode ser de natureza 

polimérica, metálica ou cerâmica. Assim os compósitos podem ser divididos em 

outras três grandes classes principais: 

- Matriz Polimérica: a matriz é composta por um polímero sintético ou 

natural.  

- Matriz Metálica: são compósitos que apresentam: 

- Matriz cerâmica: conhecidos há muito tempo, os compósitos de matriz 

cerâmica foram os primeiros a serem produzidos e estudados. 

Por constituírem o alvo deste trabalho, será dada maior ênfase aos 

compósitos desta última classe. 

No presente trabalho, o compósito cerâmico utiliza como matriz a argila 

São Simão e como material de reforço o pó do quartzito de São Tomé. 

Segundo Baldacim (2000), nas últimas décadas, um grande esforço vem 

sendo direcionado para o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de 

preparação e processamento de pós, especialmente para obtenção de 

materiais cerâmicos, monolíticos e/ou compósitos, capazes de suportar 

condições extremas de solicitações mecânicas. 

As principais questões no processamento de cerâmica para fins 

estruturais referem-se ao aumento de tenacidade à fratura (Figura 2.20), 

diminuição do tamanho de micro-defeitos e à diminuição do grau de dispersão 
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de valores de resistência mecânica, afetando assim, diretamente, a 

confiabilidade dos materiais sujeitos a intensas solicitações, já que a fragilidade 

é uma característica dos materiais cerâmicos. 

 

Figura 2.20 – Tenacidade à Fratura versus Temperatura 

Fonte: Baldacim 

Com a evolução do conhecimento científico e tecnológico, juntamente 

com os avanços no domínio das técnicas de processamento de pós é possível 

tirar-se o melhor proveito das propriedades intrínsecas dos materiais cerâmicos 

resultando, principalmente, na diminuição da fragilidade pela redução de 

defeitos.   

Assim a tecnologia de processamento cerâmico é usada para produzir 

produtos comerciais que diferem no tamanho, formato, detalhes, complexidade, 

composição, estruturas, custos, além de outros fatores. Dessa forma as 

funções da cerâmica são dependentes da composição química e das estruturas 

microscópicas e atômicas (KOSHIMIZU,2008). 

Compósitos, de forma geral, são as combinações de materiais metálicos, 

poliméricos ou cerâmicos, que apresentam propriedades superiores às dos 

materiais individuais, ou seja, um material se diz compósito quando resulta da 

combinação de dois ou mais materiais diferentes (Figura 2.21). Porém, a 

fabricação de compósitos cerâmicos utilizando fibras cerâmicas envolve uma 

série de dificuldades em razão da fragilidade das fibras, tornando-se difícil 
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incorporá-las na matriz cerâmica pelos métodos convencionais, que envolvem 

a prensagem do pó e a sinterização a altas temperaturas.  

 

Figura 2.21 – Classificação de Materiais cerâmicos. 

Dessa maneira a composição dos compósitos é definida de acordo com 

a necessidade da estrutura, a relativa importância de várias propriedades e, 

principalmente, de acordo com sua aplicação específica (COSTA et.al, 2010). 

Em relação a esses materiais cerâmicos, os principais mecanismos de 

desgaste são: o desgaste mecânico (adesão, abrasão e delamelação) e o 

desgaste químico (dissolução química, corrosão e erosão). 

Nesta pesquisa o material estudado será o mineral esteatito, conhecido 

como pedra sabão, nome dado a uma rocha metamórfica, sendo este 

constituído por talco e alguns outros minerais como o magnetito e sílica. Os 

compósitos cerâmicos serão compostos, assim, por duas fases: a fase matriz, 

de argila e a fase dispersa de esteatito. 

 

2.8 SECAGEM DE CERÂMICA EM MICROONDAS 

 

  Vasconcelos et al. (2007) em seu trabalho adaptou um forno 

microondas doméstico para permitir o tratamento térmico de materiais 

cerâmicos por irradiação com o objetivo de mostrar que o aparato desenvolvido 
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possibilita a obtenção de cerâmicas aplicadas a ortodontia, com qualidade igual 

ou superior às obtidas pelo método convencional. 

 

Figura 2.22 – Forno microondas adaptado. 

Fonte: VASCONCELOS, 2007 

Os métodos usados para o tratamento térmico no processamento de 

materiais com micro-ondas são, basicamente: o aquecimento direto e o 

aquecimento híbrido. O método utilizado pelo autor no estudo na secagem foi o 

aquecimento híbrido. 

O aquecimento híbrido possibilita o aquecimento rápido de materiais 

transparentes às microondas em baixas temperaturas, bem como suaviza os 

gradientes térmicos em altas temperaturas, sendo aplicado no processamento 

de cerâmicas com altas e baixas perdas dielétricas. Este método possibilita, 

também, obter uma distribuição mais uniforme da temperatura no corpo 

cerâmico durante o aquecimento, mesmo em elevadas temperaturas 

(MENEZES et.al, 2007). 

O estudo realizado por Silva (2003) apresenta a secagem de bauxitas 

em micro-ondas, com o objetivo de determinar a influência da umidade inicial 

das amostras, da massa a ser secada e da granulometria das mesmas no 

processo de secagem. Com os resultados obtidos através do processo de 

secagem de três amostras de bauxita com um teores de umidade inicial de 

12,2% (amostra 1), 6,9% (amostra 2) e 5,5% (amostra 3), concluiu-se que: 1) 

Os tempos de secagem por microondas das amostras de bauxita estudadas 

têm uma relação direta com a umidade inicial das mesmas; ou seja, quanto 

menor a umidade menor o tempo de secagem. 2) as variáveis massa da 
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amostra a ser secada e o tempo de secagem, são diretamente proporcionais e 

fornecem valores de correlação acima de 98 %.  

Kasuriya (2006) em seu trabalho teve como objetivo de implantar o 

sistema de aquecimento e secagem por microondas na Tailândia, reduzindo o 

consumo de energia e mostrar que o resultado obtido tem várias vantagens 

sobre o sistema convencional. Segundo o autor, a melhoria da qualidade do 

produto utilizado é possível por causa da capacidade de aquecimento por 

microondas em minimizar a quantidade de calor transferida por convecção na 

superfície.   

Canesso et .al (2006) estudou a influência da secagem por micro-ondas 

do concreto através da análise da resistência mecânica à compressão, do 

módulo de elasticidade e da consistência do material, uma vez que, para se ter 

concreto de alto desempenho (resistência e durabilidade associados), é 

necessário o controle do fator água/cimento. O procedimento experimental 

consistiu na determinação da variação da massa, antes e após a secagem em 

forno de microondas, de pastas e concretos no estado fresco. A retirada da 

água do concreto fresco foi feita pelo aquecimento da mistura em um forno de 

microondas doméstico de potência de 900 W e freqüência de 2,45GHz.  

Menezes et.al (2007) comenta que a energia de microondas vem sendo 

aplicada no aquecimento desde a reticulação de borrachas e cura de resinas a 

processos de secagem com cerâmicas, tendo como principal benefício a 

redução nos tempos de processamento e a economia de energia. As 

aplicações comerciais (alimento, borracha, madeira, etc) de microondas estão 

voltadas para processos com temperaturas baixas, porém na utilização dos 

materiais como a cerâmica o processamento se dá com altas temperaturas.  

Hemanthakumariw et.al (2008) em seu trabalho comenta que a secagem 

convencional dos materiais cerâmicos é um processo demorado e envolve uma 

combinação de secagem natural. Nesses métodos o tempo necessário para 

remover a umidade de 15 a 18% da mistura de porcelana, isolante pesando 

mais que 15 Kg, é de, aproximadamente, de 5 a 7 dias. A secagem rápida pelo 

método convencional não é realizada uma vez que são gerados defeitos 

resultantes da remoção rápida da água na superfície de secagem.   
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Serão apresentados, aqui, os procedimentos adotados nos ensaios com 

os corpos de prova cerâmicos, compostos por uma mistura argila-água com 

acréscimo de 0%, 20% e 40% de esteatito. Tais corpos de prova foram 

submetidos a secagem em estufa e microondas. Foram determinadas, ainda, 

as isotermas de sorção e a resistência mecânica do material seco. A Figura 3.1 

representa as etapas experimentais realizadas. 
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Análise dos resultados 

  
Figura 3.1 – Fluxograma do desenvolvimento do Projeto. 

O detalhamento de cada etapa será dado nos próximos itens. 
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3.1 Umidade Inicial 

 

Os métodos para determinação da umidade dos corpos de prova são 

classificados em diretos e indiretos. Nos métodos diretos a água é retirada do 

produto, geralmente por processo de aquecimento, e o teor de umidade é 

calculado pela diferença de peso das amostras no início e ao final do processo. 

Esta diferença corresponde à quantidade de água retirada. Devido à sua maior 

confiabilidade os métodos diretos são empregados como padrão para a 

aferição de outros procedimentos. Enquadram-se nesta categoria os métodos 

de estufa, infra-vermelho e Karl Fisher (VALENTINI et.al, 1998).  

A umidade inicial em base seca é calculada através do conhecimento da 

massa de água (ma) contida no corpo de prova cerâmico e sua relação com a 

massa seca (ms) da amostra, sendo expressa em porcentagem. 

Para a determinação da massa seca, o método tradicional é a secagem 

em estufa, quando a amostra é mantida exposta à temperatura de 105 oC, por 

24 h, garantindo que o peso fique constante, o que significa que ela perdeu 

todo o conteúdo de água por evaporação (Norma AOAC – Association of 

Official Agricultutral Chemists). A massa de água é determinada pela diferença 

entre a massa do corpo de prova (m) e a massa seca (ms). 

 

massa total (m) = massa seca (ms) + massa de água (ma)                 (3.1) 

 

3.2 Preparação das amostras  

3.2.1 Amostras sem adição de esteatito 

 

A argila usada como fase matriz dos compósitos foi da Matriz Argila São 

Simão, obtida no laboratório de cerâmica da Universidade Federal de São João 

Del Rei no Campus do CETAN. A priori foram pesados 100 g da argila e a esta 

massa foram adicionados, aproximadamente, 45 g de água. Foram moldadas, 
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manualmente, amostras de 4mm de espessura, 20 mm de largura e 60 mm de 

comprimento, conforme procedimentos das normas para a secagem em estufa 

e micro-ondas. 

Amostras com peso de 3 g a 5 g foram levadas em triplicata para a 

estufa previamente aquecida à temperatura de 105ºC por 24h e resfriados 

naturalmente até a temperatura ambiente para a determinação da umidade 

inicial. 

 

3.2.2 Amostras com adição de esteatito 

 

A mesma argila (São Simão) foi, então, acrescida de esteatito (pedra 

sabão ou pedra de talco) nas proporções de 20% e 40%, constituindo, assim, 

os compósitos a serem testados. 

 O esteatito, proveniente da região de São João Del Rei utilizado no 

experimento foi caracterizado em peneira vibratória US-Tyler sendo a maior 

fração na faixa de 100-200mm. 

Na confecção dos corpos de prova dos compósitos com 20% de 

esteatito, a cada 100 g de argila pesado, foram acrescidos 20 g de esteatito e a 

esta massa foram adicionados, aproximadamente, 60 g de água. Para os 

compósitos contendo 40% de esteatito, para cada 100 g de argila, foram 40 g 

de esteatito e aproximadamente, 70 g de água. 

A partir dessas composições foram moldadas amostras com o tamanho 

padronizado anteriormente descrito, de 4 mm de espessura, 20 mm de largura 

e 60 mm de comprimento para em seguida serem secadas em estufa e micro-

ondas. 

Para a determinação da umidade inicial, amostras em triplicatas, com 

peso de 3 g a 5 g, foram pesadas e levadas para a estufa previamente 

aquecida à temperatura de 105 oC por 24 horas. Após esse tempo, foram 

novamente pesadas. A diferença das massas inicial e final representa a massa 

de água contida no produto, sendo possível o cálculo, então, da umidade 

inicial. 
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3.3 Processo de secagem em estufa 

 

Na secagem em estufa, utilizou-se a estufa convectiva da marca Nova 

Ética (420 – 1D) de dimensões interna úteis de 450 x 450 x 400 mm , tendo 

como características técnicas, voltagem de 220 V ≈, frequência de 60 Hz e 

potência de 1580 W. A balança utilizada para controle do peso foi à mesma 

utilizada nos testes de secagem por microondas (Shimadzu (UX420H) com 

precisão de 0,001g). A secagem foi realizada nas temperaturas de 40 oC, 50 oC 

e 60oC. 

As amostras, com as mesmas dimensões de 4mm de espessura, 20 mm 

de largura e 60 mm de comprimento e constituídas de argila pura e argila 

acrescida de esteatito em 20% e 40%, eram pesadas e colocadas em 

triplicatas no interior da estufa para, em seguida, ser avaliada a perda de 

umidade ao longo do tempo. Após o início do processo, o peso era monitorada 

em intervalos determinados de tempo, variando, nas primeiras 2h, de 15 em 15 

minutos e, após as 2h de processo, de 30 em 30 minutos até que fosse 

alcançado peso constante, o que era identificado quando não se variava a 

terceira casa decimal indicada pela balança. 

 

3.4 O forno de microondas modificado 

 

O forno  microondas doméstico utilizado no estudo (Panasonic RJunior, 

NN-SF560WRU) de dimensões (529 x 327 x 440) mm, tem as características 

técnicas de 127 ≈ V, 50Hz e potência útil de1200 W. O aparelho de microondas 

disponibilizava três potências denominadas baixa, média e alta que 

correspondiam a 20%, 50% e 100%, respectivamente, da potência total do 

micro-ondas. Dessa forma, os experimentos se deram com potências de 240 

W, 600 W e 1200 W, correspondendo às potências baixa, média e alta, 

respectivamente. 



68 

 

O forno microondas foi modificado de tal forma que houvesse a exaustão 

do ar no seu interior, a fim de carrear a umidade retirada do material. Foi 

induzida, então, uma chaminé feita com uma tubulação de PVC de diâmetro 

3,0 cm, altura de 15 cm e 17 cm de comprimento. A Figura 3.2 mostra a 

modificação citada. 

 

Figura 3.2 - Sistema de microondas modificado 

 

3.5 Processo de secagem no microondas 

 

Os corpos de prova com umidade inicial conhecida e com as dimensões 

padronizadas foram pesadas e levadas ao secador por microondas, sendo 

colocadas no centro do forno.   

Foi utilizado 1 molde por vez, sendo ele posicionado numa bandeja 

perfurada, ao centro, de modo que as microondas atingissem todo o material. 

O controle de peso foi feito abrindo-se a porta do microondas nos intervalos de 

tempo pré-determinados, utilizando um Fator de Pulso igual a 3. O Fator de 

Pulso padroniza o tempo que microondas fica ligado e desligado e é definido 

como (Soysal et al., 2009): 

𝐹𝑃 =  
𝑡𝑜𝑛+ 𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑡𝑜𝑛
                                                    (3.2) 

Nos experimentos, os tempos ligado e desligado foram iguais a 10s e 

20s, respectivamente. Desta forma, as amostras foram pesadas durante os 20s 

nos quais o equipamento permanecia desligado, em uma balança Shimadzu 

(UX420H) com precisão de ± 0,001g. 
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Os experimentos foram realizados em três potências (alta, média e 

baixa) e, para cada uma delas, três corpos de prova foram testados 

individualmente. Os ensaios foram realizados com moldes de argila pura, argila 

acrescida de 20% e argila acrescida de 40% de esteatito. 

 

3.6 Isoterma de sorção 

 

A isoterma de sorção (relação entre aw e X) foi obtida através da medida 

da atividade de água de amostras contendo diferentes teores de umidade, 

utilizando para isso o Medidor de Atividade de Água AquaLab 4TE da Braseq 

(Brasileira de Equipamentos LTDA). O corpo de prova é colocado dentro do 

analisador de atividade de água, que faz a medição a partir da determinação do 

ponto de orvalho, metodologia aprovada pela A.O.A.C (Association of Oficial 

Analytical Chemists). É realizada a leitura direta da umidade relativa de 

equilíbrio (atividade de água), utilizando um sensor eletrolítico sem histerese, 

numa escala de medição entre 0,03 a 1,00. O tempo de leitura, função da 

temperatura de trabalho, é em torno de 5 minutos.  

A proposta foi obter as isotermas de sorção através da redução da 

umidade pelos dois métodos de secagem aqui estudados, a fim de verificar a 

influência do mecanismo de retirada de água sobre as condições de equilíbrio. 

Desta forma, foram obtidos os valores de atividade de água após a 

secagem progressiva das amostras na estufa e no forno microondas. As 

amostras (com conhecida umidade inicial) foram secas em estufa a uma 

temperatura de 60 oC e, durante o processo, eram retiradas de 15 em 15 

minutos para que fossem pesadas e determinado o teor de umidade no 

momento. Eram, então, trituradas e introduzidas no aparelho medidor de 

atividade de água, a uma temperatura ambiente, em torno dos 22 oC. Após a 

leitura, as amostras eram descartadas, caracterizando um ensaio destrutivo. 

Na secagem em forno microondas utilizou-se potência alta e as 

amostras foram retiradas de 30 em 30 s (10 s ligado e 20 s desligado até 



70 

 

completar os 30 s de secagem) para que fossem pesadas, trituradas e levadas 

ao aparelho medidor de atividade de água. 

 

3.7 Processo de sinterização  

 

O forno utilizado na sinterização foi da marca Sanchis (modelo BL), 

tendo características técnicas de 220 V ≈, frequência de 60 Hz e potência de 

3000 W. As amostras após serem secas na estufa ou no forno microondas 

eram pesadas e inseridas no interior do equipamento, programado para 

aumentar gradativamente a temperatura de 3oC em 3oC até chegar a 1050 oC, 

assim permanecendo por 1 hora. Após esse tempo, aguardava-se o 

resfriamento das amostras no interior do próprio forno para, então, realizar a 

pesagem. Tais amostras sinterizadas foram submetidas, então, aos testes de 

resistência à compressão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados dos 

ensaios realizados, a saber: secagem de cerâmica em estufa (nas 

temperaturas de 40 oC, 50 oC  e 60 oC); secagem por meio de micro-ondas 

(nas potências alta, média e baixa); sinterização de cerâmicas a uma 

temperatura de 1050º C; ensaios de resistência à compressão; determinação 

da atividade de água. 

 

4.1 SECAGEM POR ESTUFA 

 

Serão discutidos, aqui, os resultados referentes às variações da 

umidade e taxa de secagem ao longo do tempo como também a relação entre 

a taxa de secagem e a umidade do material no decorrer do processo de 

secagem em estufa nas duas condições estudadas.  

 

4.1.1 Argila Pura 

 

A partir da determinação das massas das amostras ao longo do 

processo foi possível determinar os valores dos teores de umidade 

correspondentes cuja variação ao longo do tempo está representada na Figura 

4.1.  
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Figura 4.1 – Variação da umidade da argila ao longo do tempo na estufa 

No início do experimento as umidades iniciais eram iguais a 54,4%, 

41,6% e 51,3% nos ensaios às temperaturas de 40oC, 50oC e 60oC, 

respectivamente. Aos 105 minutos do processo, foram observados os valores 

de umidade em base seca de 37,7%, 18,5% e 13,8% para as temperaturas de 

40oC, 50oC e 60oC, respectivamente. Desta forma, com o aumento da 

temperatura do experimento, o tempo necessário para secar a amostra 

diminuiu.  

Pode-se observar um decréscimo regular da umidade do material nas 

três temperaturas, até serem atingidos os valores próximos de zero para todas 

as amostras. O tempo necessário para a redução da umidade inicial das 

amostras até este valor foi de 180 mim, 330 mim e 470 min para temperaturas 

do ar de secagem iguais a 60º C, 50º C e 40º C, respectivamente.  

Na Figura 4.2 estão representados os valores das taxas de secagem ao 

longo do processo, cujos valores máximos foram iguais a 4,4 mg, 2,5 mg e 1,9 

mg para os ensaios a 60º C, 50º C e 40º C, respectivamente. 
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Figura 4.2 – Variação da taxa de secagem ao longo do tempo na estufa 

Nota-se que, para o processo a 40º C a taxa de secagem, após 

decrescer no início do processo, permaneceu aproximadamente constante no 

intervalo entre 200 min e 300 min para depois alcançar valores próximos de 

zero após os 400 min. Tal período constante mostrou-se menos pronunciado e 

com menor duração para os processos nas temperaturas mais altas. A 50º C a 

pequena variação na taxa de secagem foi observada no intervalo entre 60 min 

e 90 min de processo e, a 60º C, tal comportamento ocorreu entre os 45 min e 

75 min. 

 

Figura 4.3 – Variação da taxa de secagem como função da umidade do 

material ao longo do tempo no processo em estufa 
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O deslocamento destes patamares de taxa de secagem 

aproximadamente constante pode ser observado, também e mais claramente, 

quando se analisa a variação da velocidade de perda de água como função da 

própria umidade do material, que decresce ao longo do tempo (Figura 4.3). Tal 

comportamento é indicativo da existência, na argila, da umidade definida como 

não ligada. Após a remoção desta, tem-se início o período decrescente do 

processo, quando a umidade eliminada é dita ligada e cuja pressão de vapor é 

menor do que a pressão de vapor da água saturada, à mesma temperatura.  

 

4.1.2 Compósitos de Argila e Esteatito 

 

Os resultados referentes à secagem dos compósitos de argila 

acrescidos de 20% de esteatito estão representados nas Figuras 4.4 e 4.5. 

Nota-se a maior velocidade da retirada da umidade na temperatura mais 

elevada, de 60º C. Nesta condição, a taxa de secagem observada alcançou 5 

mg contra um valor máximo de 2 mg para a condição de secagem a 40º C 

(Figura 4.5).  

 

Figura 4.4 – Umidade base seca em relação ao tempo na estufa para o corpo 

de prova contendo 20% de esteatito 
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Figura 4.5 – Velocidade de secagem por tempo na estufa para o corpo de 

prova contendo 20% de esteatito 

Nota-se, também, que aos 105 minutos obteve-se uma umidade em 

base seca de 24,4% e 10% para as temperaturas de 40oC e 60 oC, 

respectivamente, sendo que no início do experimento, essas umidades eram 

iguais a 41,3% e 45,8%  nas temperaturas de 40 oC e 60 oC, respectivamente. 

 Os dados referentes ao experimento de secagem dos compósitos 

contendo argila e 40% de esteatito estão representados nas Figuras 4.6 e 4.7. 

 

Figura 4.6 – Umidade base seca em relação ao tempo na estufa para o corpo 

de prova contendo 40% de esteatito 
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Figura 4.7 – Velocidade de secagem por tempo na estufa para o corpo de 

prova contendo 40% de esteatito 

Nota-se um comportamento semelhante àquele obtido para compósitos 

contendo argila e 20% de esteatito, com taxas de secagem diferentes nas duas 

condições de temperatura, mas nos mesmos níveis das taxas observadas na 

Figura 4.4. Aos 105 minutos obteve-se uma umidade em base seca de 24,7% e 

8,6% para as temperaturas de 40 oC e 60 oC, respectivamente, sendo que no 

início do experimento, essas umidades eram iguais a 39,2% e 36,1%  nas 

temperaturas de 40oC e 60 oC, respectivamente.  
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Figura 4.8 – Variação da taxa de secagem como função da umidade do 

material ao longo do tempo no processo em estufa para o corpo de prova 

contendo 20% de esteatito 

 

Figura 4.9 – Variação da taxa de secagem como função da umidade do 

material ao longo do tempo no processo em estufa o corpo de prova de argila 

contendo 40% de esteatito 
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4.2 SECAGEM MICROONDAS 

 

Com os dados coletados nos ensaios de secagem por meio de micro 

ondas foi possível elaborar as curvas características do processo nas potências 

baixa, média e alta das amostras de argila pura e dos compósitos contendo 

20% e 40% de esteatito.  

 

4.2.1 Argila Pura 

 

Da análise da Figura 4.10, que representa a variação da umidade da 

argila ao longo do tempo, pode-se observar que o valor da umidade de 

equilíbrio, próxima de zero, é alcançada após 270 s (4,5 min), 420 s (7 min) e 

870 s (14,5 min) nos ensaios com potências alta, média e baixa, 

respectivamente. Nota-se, também, um decréscimo pronunciado da umidade 

nos ensaios com potência alta e média, entre 30 s (0,5 min) e 60 s (1 min) de 

processo. Com menor intensidade, identifica-se entre 60 s (1 min) e 90 s (1,5 

min), este mesmo decaimento para o ensaio com potência baixa.  

Na Figura 4.11 tem-se que as taxas de secagem correspondentes aos 

períodos de decréscimo abrupto de umidade, citados acima, alcançam valores 

próximos a 0,25 (gágua/gssmin) e 0,2030 (gágua/gss.min) para as condições de 

potência alta e média, respectivamente. Na secagem com potência baixa, o 

valor máximo da velocidade de secagem alcançado foi de 0,0307 

(gágua/gss.min).  
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Figura 4.10 – Umidade base seca em relação ao tempo no microondas do 

corpo de prova com argila 

Se comparados os valores máximos das taxas de secagem nos dois 

processos, que ocorrem nas condições de potência alta das microondas (0,48 

gágua/gss.min) e temperatura de 60º C na estufa (0,0044 gágua/gss.min), podem-se 

verificar taxas na ordem de dez vezes maiores na secagem por microondas. 

Observou-se que com o aumento da potência o tempo necessário para secar o 

material diminui e o material fica mais propicio a trincar ou estourar, como 

explica em seu estudo Ferreira (2005). Em relação à variação de massa do 

corpo de prova, a perda de água do corpo de prova no início do experimento é 

dada de forma mais acentuada, devido ao fato dessa água está presente na 

superfície do material, ou seja, a umidade inicial da amostra é maior e à 

medida que é retirada se torna mais difícil à secagem, já que o restante da 

água se concentra no interior da peça moldada, devido a essa água estar 

ligada e ser difícil a sua retirada. 
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Figura 4.11 – Velocidade de secagem por tempo no microondas do corpo de 

prova com argila 

A Figura 4.12 representa a variação da taxa de secagem à medida que a 

umidade do material decresce. Nota-se um comportamento semelhante, com 

alguns pontos discrepantes e, além disto, não são identificados os períodos 

característicos de taxa de secagem constante e decrescente.  

 A não identificação dos períodos característicos do processo de 

secagem pode estar relacionada à forma como a energia é transferida para o 

material, provendo calor suficiente para remover a umidade ligada e não ligada 

simultaneamente, diferentemente do processo convencional quando ocorre 

uma transferência gradativa de calor para o interior do material. 
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Figura 4.12 – Variação da taxa de secagem com a umidade para argila pura 

 

4.2.2 Compósitos de Argila e Esteatito 

 

Nas Figuras 4.13 e 4.14 são apresentados os gráficos referentes à 

secagem das amostras contendo argila com o acréscimo de 20% de esteatito.  

 

Figura 4.13 – Umidade base seca em relação ao tempo no microondas do 

corpo de prova com 20% de esteatito 
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Figura 4.14 – Velocidade de secagem por tempo no microondas do corpo de 

prova com 20% de esteatito 

Novamente, como esperado, na condição de potência alta o tempo 

necessário para a remoção da umidade é menor. Pode-se observar que o teor 

de umidade do material diminui bastante no decorrer do tempo, e no tempo de 

90 segundos a umidade em base seca foi de 26,97% e 16,13%.  

Nota-se, na Figura 4.14, uma oscilação maior nas taxas de secagem do 

que a observada na secagem em estufa. As condições de operação 

intermitentes certamente contribuíram para tal fato e um regime mais uniforme 

de retirada da umidade é alcançado apenas na condição de potência baixa, ao 

final do processo. 

 Os resultados obtidos das amostras de argila contendo 40% de esteatito 

estão representados nas Figuras 4.15 e 4.16. 
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Figura 4.15 – Umidade base seca em relação ao tempo no microondas do 

corpo de prova com 40% de esteatito 

 

Figura 4.16 – Velocidade de secagem por tempo no microondas do corpo de 

prova com 40% de esteatito 
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alcançaram valores próximos de 0,2128 (gágua/gss.min) e 0,0319 (gágua/gss.min) 

para as condições de potencia alta e potencia baixa, respectivamente. 

 

Figura 4.17 – Velocidade de secagem pela umidade em base seca no 

microondas do corpo de prova com 20% de esteatito 

 

Figura 4.18 – Velocidade de secagem pela umidade em base seca no 

microondas do corpo de prova com 40% de esteatito 
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corpo de prova perdeu em torno de 10% e 12% da umidade livre, utilizando o 

forno microondas nas potências baixa e alta, respectivamente. 

 A não identificação dos períodos característicos do processo de 

secagem pode estar relacionada à forma como a energia é transferida para o 

material, provendo calor suficiente para remover a umidade ligada e não ligada 

simultaneamente, diferentemente do processo convencional quando ocorre 

uma transferência gradativa de calor para o interior do material. 

 

4.3 ESTUDO COMPARATIVO – SECAGEM DE ARGILA PURA E 

SECAGEM DE COMPÓSITOS 

 

As Figuras 4.19, 4.20, 4.21 e 4.22 representam o comportamento da 

secagem da argila pura e dos compósitos nos diferentes processos e 

condições estudados.   

 

Figura 4.19 – Variação da umidade ao longo do tempo da argila pura e dos 

compósitos, na estufa a 40o C. 
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No processo conduzido na temperatura de 60o C notou-se a mesma 

tendência, onde o comportamento das três curvas é semelhante e a presença 

em diferentes proporções do esteatito, aparentemente não influenciou no 

tempo de secagem. 

 

Figura 4.20 – Variação da umidade ao longo do tempo da argila pura e dos 

compósitos, na estufa a 60o C. 

 

Figura 4.21 – Velocidade de secagem pela umidade em base seca na estufa a 

40 oC. 
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Figura 4.22 – Velocidade de secagem pela umidade em base seca na estufa a 

60 oC. 

Após esse período a secagem ocorreu a velocidade decrescente, até 

atingir o equilíbrio, sendo este período predominante. O comportamento é 

justificado pela presença considerável de constituintes com elevada afinidade 

por moléculas de água no produto e dependendo da forma de energia que é 

transferida para o material e diferentemente do processo de secagem no qual 

ocorre uma transferência gradativa de calor para o interior do material. 

Com os resultados das taxas de secagem e umidade plotados em 

gráficos, como são apresentados nas Figuras 4.21 e 4.22, foi possível 

determinar a perda em torno de 0,18% e 0,36% da água do corpo de prova, a 

velocidade constante através do tempo total de secagem a 40 oC e 60 oC. 

Depois de um determinado tempo de secagem a velocidade decaiu, até 

que os valores entrassem em equilíbrio. 

As Figuras 4.23 e 4.24 indicam que, apesar do esperado menor tempo 

de secagem na condição de potência alta, mais uma vez, a presença de 

esteatito não alterou o comportamento geral da perda da umidade pelas 

amostras. 
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Figura 4.23 – Variação da umidade ao longo do tempo da argila pura e dos 

compósitos, na secagem por microondas em potencia baixa. 

 

Figura 4.24 – Variação da umidade ao longo do tempo da argila pura e dos 

compósitos, na secagem por microondas em potencia alta. 

Através dos resultados obtidos nos experimentos foi possível plotar 

alguns gráficos referentes à taxa de secagem versus a umidade em base seca, 

os quais estão representados nas Figuras 4.25 e 4.26. A partir desses gráficos 

pode-se determinar que as amostras perderam em média 20% e 25% da 

umidade livre, para o forno microondas nas potências baixa e alta, 

respectivamente. 
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Figura 4.25 – Velocidade de secagem pela umidade em base seca no 

microondas para potência baixa 

 

Figura 4.26 – Velocidade de secagem pela umidade em base seca no 

microondas para potência alta 
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diferentes corpos de prova, nas Figuras 4.27 e 4.28, com a desidratação feita 

na estufa e por micro ondas, respectivamente.  

 

Figura 4.27 – Isoterma de sorção para argila pura e compósita, obtida através 

de dessorção realizada na estufa. 

 Pode-se observar a semelhança entre as isotermas de sorção obtidas 

para a argila pura e os compósitos de argila contendo 20% e 40% de esteatito. 

Da análise das curvas, verifica-se que para um pequeno aumento da umidade, 

há um grande aumento da atividade de água, o que caracteriza materiais 

pouco porosos e cristalinos. 

As curvas também informam as condições de equilíbrio para determinado 

teor de umidade. Num teor próximo de zero, foram obtidos os valores de 

atividade de água iguais a 0,378, 0,3277 e 0,1553 para amostras de argila pura 

e compósitos de 20% e 40% de esteatito, respectivamente. Estes valores 

decrescentes indicam que a argila pura permanece com teor de umidade 

inalterado caso seja armazenada num ambiente com umidade relativa igual a 

37,8%. Já os compósitos, apresentam equilíbrio em ambientes com menores 

umidades relativas. Desta forma, num ambiente com, aproximadamente, 15 % 

de umidade relativa, apenas os compósitos contendo 40% de esteatito ficariam 

inalterados, sem perder umidade, fenômeno que ocorreria com os dois outros 

tipos de materiais. 
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Figura 4.28 – Isoterma de sorção para argila pura e compósita, obtida através 

de dessorção realizada por microondas. 

Da Figura 4.28 nota-se o mesmo comportamento anterior. Desta forma, 

os experimentos indicaram que, para as condições estudadas, a forma de 

retirada da umidade do material, por secagem convencional ou por micro 

ondas, não alterou, aparentemente, a disposição e, portanto, a pressão de 

vapor da umidade no interior do material.  

Outra informação que se tem a partir das curvas é que a maior variação 

da atividade de água e, portanto, das condições de equilíbrio, ocorre para 

valores de umidades até, aproximadamente 0,2 (b.s), que corresponde a 16,7% 

(b.u). Neste intervalo, para um mesmo valor de umidade, a atividade de água é 

maior para a amostra de argila pura do que para os compósitos sendo que, dos 

compósitos, aquele com 40% de esteatito é o que apresenta menor valor de 

atividade de água.  

Materiais com conteúdos de umidade superiores a 0,2 (b.s) apresentam 

atividade de água próxima da unidade. Ou seja, nesta faixa de umidade do 

material, o armazenamento em ambientes com umidades relativas comumente 

observadas, levará à perda de umidade pelo material. Daí, a necessidade de 

secagem do material até alcançar o mínimo possível de umidade, tal que esteja 

em equilíbrio com o ambiente. 
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4.5 FORÇA DE COMPRESSÃO 

 

Nas construções, as peças componentes da estrutura devem ter 

geometrias adequadas e definidas para resistirem às ações, como por 

exemplo, forças existentes (peso próprio, ação de vento, entre outros) impostas 

a ela. Se esse material não resistir às ações e romper, diz-se que o corpo de 

prova atingiu um estado limite último, no caso, por ruptura (MASCIA, 2006). 

Os ensaios de tensão-deformação foram realizados nas amostras da 

mistura argila-água nas frações de 0%, 20% e 40% após a sinterização. Dessa 

forma, com as amostras prontas foi possível realizar os ensaios de compressão 

no equipamento EMIC DL 500, no Laboratório de Ensaio da Engenharia 

Mecânica da UFSJ. 

Nos ensaios de compressão foi aplicada uma força crescente num corpo 

de prova e medido o seu alongamento para diversas etapas do carregamento. 

O resultado está representado nas Figuras 4.29. 

 

Figura 4.29 – Gráfico da Força x Deformação da massa de argila e argila nas 

frações de 20% e 40% de esteatito 

A priori, observa-se que no diagrama de força-deformação para a 

mistura argila-água nas frações de 0%, 20% e 40% há um comportamento bem 

próximo das curvas antes do rompimento sem que o material apresente 

grandes deformações.   
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Com relação ao gráfico pode-se afirmar que em grande parte o seu 

formato é uma curva bem suave até um ponto, sendo este o momento em que 

o corpo de prova tende a se romper. Neste trecho as tensões são diretamente 

proporcionais às deformações. 

Fazendo uma análise comparativa visual dos gráficos da resistência à 

compressão encontrada nos ensaios dos corpos de prova contendo 0%, 20% e 

40% de esteatito foi possível verificar valores muito próximos. Porém na 

medida em que há o acréscimo de esteatito, o corpo de prova aumenta a 

resistência, ou seja, dentre as amostras analisadas o corpo de prova contendo 

40% de esteatito foi a que teve um melhoramento na sua propriedade, 

seguidas das amostras da mistura argila-água nas frações de 20% e 0% de 

eteatito. 

 

4.6 CÁLCULO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

A eficiência energética é calculada através da relação entre a Energia 

Utilizada, ou Energia Específica Útil (Eeps útil) e a Energia Específica (Eesp). A 

energia específica útil é utilizada, no processo, para o aquecimento do corpo de 

prova e evaporação da água, enquanto a energia específica é a energia 

elétrica gasta para secar uma quantidade de massa do corpo de prova em um 

determinado tempo.  

O cálculo da eficiência energética foi realizado da seguinte forma: 

Energia Utilizada  

𝐸𝑈 = (𝑚𝑡 × 𝑐𝑝𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 × (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)) + (
(𝑇−𝑇𝑎𝑚𝑏)

2
× 𝑐𝑝á𝑔𝑢𝑎 × (𝑇 −

𝑇𝑎𝑚𝑏))        + (∆𝑋 × ∆𝑣𝑎𝑝)                                                                                (4.1) 

Onde:  

EU é a energia utilizada (kJ); 

mt é massa total do corpo de prova (g); 

mi é a massa inicial de água (g); 
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mf é a massa final de água (g); 

Cp é o calor específico da argila (kJ/kg.oC); 

Cp H2O é o calor específico da água (kJ/kg.oC); 

ΔT é a diferença de temperatura (oC); 

ΔHvap é o calor de vaporização (kJ/kg.oC); e 

ΔX é a umidade evaporada (g). 

Energia Específica Útil 

                                          𝐸𝑒𝑠𝑝ú𝑡𝑖𝑙 =
𝐸𝑢

𝑚𝑡
                                             (4.2) 

Onde: 

Eespútil é a energia específica útil; 

Eu é a energia utilizada (kJ);  

mt massa total (g). 

Energia específica 

                                          𝐸𝑒𝑠𝑝 =
𝐸𝑔

(𝐶𝑚×𝐹𝑐)
                                             (4.3) 

Onde: 

Eesp é a energia específica; 

Eg é a energia gasta; 

Cm é a carga máxima; e 

FC é o fator de carga. 

Eficiência 

                                            𝜀 =
𝐸𝑒𝑠𝑝𝑢𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑒𝑠𝑝
                                                 (4.4) 

 

Onde: 

ε é a eficiência; 

Eespútil é a energia específica útil; e 
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Eesp é a energia específica. 

A determinação do consumo de energia elétrica na secagem tanto no 

forno microondas como na estufa foi em relação à energia elétrica gasta para 

secar todos os corpos provas imposta nos ensaios realizados no laboratório.  

Assim, nessa fase de estudo foram diagnosticados os equipamentos 

utilizados na secagem das amostras para que posteriormente fosse realizado o 

levantamento das informações necessárias à execução da pesquisa. 

Contudo, o principal objetivo atualmente no que se refere à eficiência 

energética é a obtenção do melhor índice do custo da energia pelo consumo da 

energia, relacionando assim o consumo de energia elétrica em termos de 

gastos econômicos, como por exemplo, R$/kWh. 

Foi medida a densidade volumétrica média das amostras para a 

determinação da capacidade máxima dos equipamentos. Com o valor médio de 

1,713 g/cm3, as capacidades máximas na estufa e no secador por micro-ondas 

foram iguais a 76,59 kg e 33,46 kg, respectivamente.  

Tais valores de capacidades máximas foram utilizados para a 

determinação da energia específica gasta nos processos. No entanto, em um 

processo de secagem, é necessário um espaçamento entre as amostras para 

que haja a transferência de calor por convecção e também o carreamento da 

umidade para o exterior da unidade. Assim, é irreal um processo de secagem 

utilizando todo o espaço disponível no equipamento. Foi atribuído, então, um 

fator de carga, FC, aos valores de massa calculados como máximos.  

Este fator de carga serviu como parâmetro para especificar a carga 

máxima que poderia ser seca em cada equipamento com base num valor de 

eficiência hipotético igual a 1 uma vez que, para valores maiores que a 

unidade, a energia utilizada seria maior que a energia disponível.  Com isto, 

encontrou-se valores de FC de 0,95 e 0,012 para a estufa e micro-ondas, 

respectivamente. Ou seja, seria possível secar 95% da capacidade em massa 

da estufa e apenas 1,2 % da capacidade em massa do secador por micro-

ondas. 
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Os dados de FC indicam que, nestas condições experimentais, é 

possível secar uma quantidade pequena de material por vez, ou corrida. Assim, 

para a estufa, seria necessária apenas uma corrida para secar a capacidade 

máxima possível do equipamento enquanto no secador por microondas seriam 

necessárias 86 corridas para secar a sua capacidade máxima. Deve-se 

ressaltar que a capacidade máxima é a massa de produto calculada com base 

na sua densidade volumétrica e no volume do equipamento. Já a carga 

máxima é aquela correspondente ao valor unitário da eficiência. 

Desta forma, considerando que o tempo das corridas permaneça o 

mesmo (pois pode ser maior) tem-se que o tempo para secar a capacidade 

máxima na estufa seria de 10 horas e, no secador por micro-ondas, em torno 

de 22 horas. 

Ao comparar as cargas que podem ser secas na estufa e no 

microondas, tem-se que seriam necessárias 189 corridas no microondas para 

secar a massa seca em 1 corrida na estufa, perfazendo um tempo de, 

aproximadamente, 49 horas.  

Dos resultados, pode-se inferir que na estufa, se a carga a ser seca for 

maior (aumentando o fator de carga), a eficiência aumentará, pois na estufa, 

após um período inicial de estabilização de temperatura, a potência gasta é a 

mesma (com algumas variações) estando a estufa cheia ou vazia.  

No secador por micro-ondas são vários os fatores que influenciam no 

processo, principalmente a massa a ser seca e a uniformidade das micro-

ondas no interior do equipamento. Seria necessário, para atingir uma maior 

eficiência, aumentar a capacidade de secagem, sendo necessário para isto um 

sistema que promovesse uma secagem uniforme e com retirada de umidade 

adequada.  

As condições experimentais utilizando o forno doméstico foram decisivas 

para a baixa eficiência alcançada devido à pequena quantidade de massa e à 

constatada não-homogeneidade das micro-ondas. Em uma condição que 

utilizasse um forno industrial com a garantia de homogeneidade das ondas 

sobre o produto, a eficiência seria aumentada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões com base 

nos resultados obtidos nessa pesquisa sobre a secagem convencional e por 

microondas da argila pura e compósita.  

Dos experimentos realizados foi possível concluir que, na secagem por 

microondas, a condição que resulta no menor tempo de processo e, portanto, 

maior velocidade da perda de água foi à potência alta, quando foram 

necessários 4,5 minutos em média para a secagem de 2.336 g da amostra. A 

taxa de secagem média foi igual a 0,008 (gágua/g.ss.min). Na condição de 

potência baixa, o tempo médio e a taxa de secagem para a secagem 

equivalente foram iguais a 14,5 minutos e 0,001 (gágua/g.ss.min), respectivamente.  

Quanto à secagem em estufa, a condição de temperatura mais elevada, 

igual a 60o C, resultou num tempo médio de 180 minutos (3 horas), com 

velocidade média de secagem de 0,0044 (gágua/gss.min). Na condição de 

temperatura mais baixa, o tempo e a taxa de secagem médios foram iguais a 

470 minutos (7.83 horas) e 0,0019 (gágua/gss.min). 

As curvas de secagem obtidas foram similares em todos os casos (micro 

ondas e estufa), apesar dos diferentes modos de transferência de calor 

associados aos processos. Nas curvas características da secagem em estufa 

foi possível identificar os diferentes períodos de secagem, a saber, os períodos 

de taxa constante e decrescente. Em todos os casos, tem-se que a variação da 

perda de massa do produto é maior no começo da secagem correspondendo à 

retirada da água que, mais superficial, possui pressão de vapor maior e, 

portanto, são retiradas com maior facilidade do material, posto que necessitem 

de menor energia.  A velocidade de secagem é decrescente ao longo dos 

processos.  

O ensaio de compressão observa-se a capacidade de carga que o corpo 

de prova cerâmico suporta quando submetido a forças exercidas sobre suas 

faces opostas e determina se as amostras oferecem resistência mecânica. 

Verificou-se nos testes com as amostras secas e sinterizadas que os corpos de 
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prova da mistura argila-água nas frações de 0%, 20% e 40% apresentaram 

valores da força iguais a 1,45 N, 2,5 N e 3,5 N, respectivamente. 

Constatou-se, também, que o acréscimo de esteatito na amostra levou a 

maiores valores de força e, portanto, houve melhora na resistência das peças. 

Tal fato tem importância uma vez que viabiliza a utilização dos resíduos de 

esteatito na confecção dos compósitos, resultando numa forma de equacionar 

as questões ambientais de descarte de resíduos com uma atividade comum na 

região das vertentes que é a fabricação de cerâmica. 

Da análise das isotermas de sorção, que relacionam a atividade de água 

dos materiais com sua umidade de equilíbrio, foi possível concluir que nos dois 

processos de secagem a maior variação da atividade de água e, portanto, das 

condições de equilíbrio, ocorre para valores de umidades até, 

aproximadamente 0,2 (b.s), que corresponde a 16,7% (b.u). Neste intervalo, 

para um mesmo valor de umidade, a atividade de água é maior para a amostra 

de argila pura do que para os compósitos sendo que, dos compósitos, aquele 

com 40% de esteatito é o que apresenta menor valor de atividade de água.  

Materiais com conteúdos de umidade superiores a 0,2 (b.s) apresentam 

atividade de água próxima da unidade. Ou seja, nesta faixa de umidade do 

material, o armazenamento em ambientes com umidades relativas comumente 

observadas, levará à perda de umidade pelo material. Daí, a necessidade de 

secagem do material até alcançar o mínimo possível de umidade, tal que esteja 

em equilíbrio com o ambiente. 

Quanto ao gasto energético chegou-se à conclusão de que a estufa 

apresenta um consumo de energia maior por massa de produto seco quando 

em comparação com o forno microondas, além de necessitar de mais tempo 

para realizar a secagem. Na estufa os gastos energéticos de secagem da argila 

e argila com acréscimo de 20% e 40% de esteatito foram de 803,46 J/g e 

2620,80 J/g nas temperaturas de 40 oC e 60 oC, respectivamente. Tais valores 

são apresentados por grama de produto seco. No forno microondas, os valores 

dos gastos energéticos foram de 586,37 J/g e 1183, 65 J/g para os corpos de 

prova contendo argila e argila acrescido de 20% e 40% de esteatito nas 

potência baixa e alta, respectivamente. 
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A argila contendo frações de 0%, 20% e 40% de esteatito apresentou o 

mesmo padrão de curva de umidade em base seca por atividade, indicando 

que as mesmas têm estruturas muito parecidas.  

Nos experimentos do cálculo de eficiência energética não foi possível 

confirmar que o uso do forno microondas na etapa de secagem resultou numa 

redução do consumo de energia em relação ao uso da estufa, devido ao 

secador por microondas utilizado no experimento não ter a mesma capacidade 

de carga da estufa.  

Apesar de uma análise econômica mostrar um panorama desfavorável 

para o processo de microondas, há que se lembrar que existem outros fatores 

a serem ponderados. Entre eles, a redução de volume de resíduos obtida a 

partir desse processo e a sua reutilização.  

Tendo em vista a continuidade do estudo sobre a secagem de materiais 

cerâmicos e compósitos, sugere-se para trabalhos futuros a complementação 

da caracterização física das amostras da mistura argila-água contendo 0%, 

20% e 40% de esteatito, através da determinação de propriedades, tais como: 

porosidade, absorção de água, retração linear, módulo de elasticidade, 

isoterma de sorção e análise microestrutural que permitirão uma análise mais 

aprofundada dos fenômenos de transferência de calor e massa envolvidos na 

secagem das amostras. É necessário, também, desenvolver pesquisas no 

sentido de possibilitar a secagem homogênea de maiores cargas no 

microondas.  
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