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RESUMO
A indústria cerâmica estrutural do Estado do Rio Grande do Norte é conhecida como uma indústria de estrutura física
ainda de certa forma rudimentar, sendo composta por dois galpões, um que será utilizado para estocagem da matériaprima, e o outro onde serão colocadas às máquinas responsáveis pela produção. No Estado do Rio Grande do Norte, é
possível encontrar olarias, cerâmicas pequenas c até algumas cerâmicas que chegam a ter em sua estrutura física um
escritório, oficina, mercearia, hanhciros e um pequeno refeitório para seus funcionários. O processo produtivo é
composto por oito etapas. a)Aiimentador ou dosador; h)O destorreador; c)O desintegrador; d)O misturador; e)O
laminador; f)A secagem; g)A queima; h)O t'orno.Quase todas as indústrias de cerâmica estrutural estão situadas dentro
da própria propriedade, porém ainda existe um pequeno percentual que produz dentro do sistema de arrendamento, onde
estão inclusos. às máquinas e os equipamentos.
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I.INTRODUÇÃO
1.1. Indústria Cerâmica Estrutural no Estado do Rio Grande do Norte
Como de!iniç ão, pode-se dizer que a indústria cerâmica vermelha ou estrutural no estado é co nhecida co mo,
uma indústria de estrutura físic a bem rudimentar, que cm geral é composta por galpões sendo um para o material
estocado e o outro para colocação das máquinas que executarão a produçJo.
A indústria cerfunica vcrmdha ou estrutural no Estado do Rio Cirande do Norte, dentro ele sua estrutura física é
co nstituída, principalme nte , po r dois ga lpõcs. Nestes. encontram-se várias prateleiras para secagem e alguns fo rnos.
També m é de suma importância a existência de uma área descoberta para que a ma téria-prima c a lenha sejam
armazenadas, pois este ainda é o principal combustível utili.wdo. Durante o vcrJo. onde nesta região o sol predomina
por quase todo ano, parte da área passa a ser utili zada para a secagem dos pro dutos. onde todos são espalhados no
espaço determinado. No Estado do Rio Grande do Norte. pode-se encontrar o lari as. cerumicas pequenas c até algumas
cerâmicas que chegam a ter em sua estrutura física um escritório. oll ci na . me rcearia. hanheiros c um pequeno refeitório
para seus funcionários. Cerca de 98,78% (Diagnóstico da Indús tria Ccrumica do RN, 19H9) das cmprcsas está situada
dentro da própria propriedade. enquanto 1.22% (Diagnósti co da Indústria CcrJmica do RN , 19H9) produz dentro do
sistema de arre ndamento. estando incluídos aí às m;íquinas c os equipamentos.
Dentro do processo de produção das indústrias de cerâmicas vermelha ou estrutural, a queima dos mate riai s
nos fornos é feito à base de lenha. Mesmo que os fornos tenham sido projetados para que o combustível sólido fosse
utilizado , hoje é perfeitame nte possível fazer modificações nos mesmos c substituir a lenha por comhustíveis líquidos
ou gasosos. De vido ao desmatamento irracio nal feito pelo homem. num futuro bem próximo a indústria cerâmica estará
passando por uma grande crise no abastecimento de combustível (lenha) não só no Estado do Rio Grande do Norte
como em todo o país. De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE I RN, X6,59% dos ceramistas compram a le nha
de terceiros o que leva a grande aumento de custo da produção . c ape nas I 3.41% produ t. sua própria lenha. Mesmo que
grande parte da lenha seja comprada, cerc a de 70.73% encontra dificuldades em adquiri - la devido aos rigores da
fiscali zação por parte dos fiscais do IBAM A. se m falar no problema da escassez. do pre<;o. da distânci a e do transporte
da lenha.
Já o emprego da e nergia e létrica como comhustívd não seria viável economicamente. Me smo que hoje em di a
isto seja possível , as modificações que precisariam ser fe itas nos atuais equipame ntos, a necessidade de construir
suhestações c distrihuir a energia elevaria por demais o custo ope racional, sendo superior a qualquer o utro comhustível
alternativo.
Numa indústria cerâmica que possua uma capacidade média mensal para produ z ir 100.000 tijolos ( Diagnóstico
d a Indústria Cc r5mica do RN. 1989) serão consumidos cerca de I 10.000 KWh/m0s (Diagnóstico da Indústria Cerâmica
do RN , 1989). que serão utilizados apenas na secage m c que ima dos tijolos. Para tal seria necessári o que a su be stação
tivesse uma capac idade de no mínimo 180 KW A (Diagnóstico da Indú stria Cerâmica do RN , I 989). Apenas uma
pequena quantidade da energia el ét rica é utili zada na iluminação da indústria ccrumica, pois ela está em grande parte
voltada para acionar as máquinas c os equipamentos. A e mpresa que abastece de energia clétri ca a indústria cerâ mica no
estado era a COSERN. Companhia Energética do Rio Grande do Norte hoje conhecida como Grupo IBERDROLA.
Cerca de 78.()5% das indústria cerâmicas do estado são ahastec idas dirctamcntc pela COSERN c 2 I .95% são
abastecidas pela Cooperativa de Elctrificação Rural , que presta servi ço tk manutenc;ão aos seus associados. Uma
pesquisa feita pelo SEBRAE/RN, informou que de 35.37'1f· das indústrias cerâmi cas. cerca de 6X. 16% das e mpresas são
atingidas com frcqüência. pelas paradas de energia que prejudicam o pn>ccsso de produção. c cerca de 24 , I 4%
apresentam proble mas decorre ntes da fraca potência. impedindo que as máquinas. isto é o caixão alimen tador. o
destorroador. o desintegrador, o misturador. o laminador. o cxtrudor c por fim os fornos. executem sua produção
máxima, podendo até causar sérios prejuízos como a que ima de equipame ntos.
Outro substituto da lenha hem conside rado é o óleo comhus tívc l. que por s ua vez nüo apresenta problemas de
ordem técn ica e as modificações que devem ser cfctuaclas nos fornos seriam pequenas, não causando muitos gastos nem
tão poucos in vestimentos elevados. Nos fornos wntínuos tipo HoiTmann , a injcçJ o é feita em intervalos reg ulares. sobre
uma pilha do próprio mate rial e m processo de queima. com isso e vita-se uma chama contínua de elevad a te mperatura
que poderia super queimar a carga e as hocas dos maçaricos. Outro eficiente substituto da lenha consumida pelo setor
cerâmico é o hagaço da cana de açúcar que resulta do beneficiame nto da mesma nas usinas c destilarias do estado.
Porém. para transformar seu uso viá ve l. é necessário a corrcçflo de alguns prohlc mas relati vos ~ queima dire ta do
hagaço. Nos atuais fornos. sem as modificações necessárias nas dimen sões das fl>rnalha s. os problemas de queima do
bagaço e a me lhor queima deste seria resolvido se houvesse o hcnc liciamcnto do hagaçn a granel. Além deste. outros
fatores causam problemas como o trans porte c a cstocagem do hagaço a grand nas indú strias cerümicas. isto devido ao
elevado custo do transporte e a área coberta necessá ria para a cstocagem.
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Outro recurso energético é o carvão, que no caso da indústria ccr<lmica verme lha ou estrutural devemos
considerar doi s tipos básicos: O carvão vegeta l c o carvão mineral. Sabe-se que o processo de fabricação do carvão
vegetal ocorre através da carboni zação da madeira, assim podemos entender o qu anto ela está subordinada ao consumo
da lenha. Em ge ral , os fornos cerâmi cos que imam a le nha no seu estado natural , se ndo, portanto adaptados a e las. O uso
do carvão vegetal não parece ser uma boa alternativa visto que durante o processo de obtenção do carvão são perdidos
76% de materiais combustíveis voláteis. No sul do Brasil o uso do carvão mineral é utili zado na geração de energia
elétrica. onde ex iste uma capacidade instaladora de 750 MW e létricos ( Diagnóstico da Indú stria Cerâ mica do RN.
1989). Nesta me sma região o consumo deste tipo de carvão é in significante quando nós o re lacionamos com os o utros
combustíveis, que além da melhor q ualidade, encontram- se mais dispon ívei s nesta região, são eles: a le nha, a serragem
de made ira, gás natural. etc. Porém. o uso destes recursos anteriormente c itados. não é viáve l para o setor cerâm ico do
Estado do Ri o Grande do Norte . devido a não ex istê nc ia de al guns destes produtos na região. A compra destes materiai s
a outros estados levaria a um maior custo c m cima do produto final. Atualme nte o estado ini c ia a impl antação c
distribui ção do gás natura l trazendo grandes bene fíci os para o se tor cerâm ico.
Com relação ao gás natural nas ind ústrias cerâm icas, pode-se dizer que mais 40 fáb ricas de cerâ mica, no Brasil.
estão consumindo este combustível. No fin a l de lli9R. cerca de, 35 ind ústrias devem ter sido ligadas ao gasoduto. A
fatura energética te ve urna queda de 30% a 40'Ji·, poré m os e mpresários afirmam que é grande a pressão com rel ação aos
preços das peças cerâmicas do tipo vermelha ou estrutural. No Brasil. a produção diária de gás natural está cm torno de
25 milhões de metros cúbicos (Pesquisa re alizada na Internet , 19ll9). Hoje temos muitas reservas. mas poderemos
ampliar mai s o abastecimento do mercado com a entrada do gasoduto Brasil- Bolívia. A Petrobras possui a maior rede
de distribuição de gás natural do Brasil. A empresa conta com postos em cidades corno: São Paulo, Rio de Janeiro,
Recife, Fortaleza, Araeaju, Salvador, Natal e Vitóri a. Logo haverá inauguração de postos de gás ao longo da rodovia
Presidente Outra, que li ga o Estado do Rio de Janeiro ao Estado de São Paulo.
O gás natural é uma mi stura de gases hastantc leve , com cerca de 90% de metano. É encontrado com
abundânc ia na natureza, e m geral associado ao petróleo. Podem ser encontrados algun s poços contendo some nte gás
natural. Antes que a distribuição seja feita pelo gasod uto, o gás passa por uma unidade industri a l conhecida como
unidade de processamento. de onde são retirados os componentes condensáveis c mais pesados, como a gasolina natural
c o gás liqüefeito de petróleo (GLP o u gás de cozinha). Ao término dest e processamento temos o gás natural , conhecido
como co mbustíve l seco, limpo e extremamen te le ve , com exce lentes qualidades e nergéticas para ser consumido pelos
veículos c pelas indústri as. A que ima do gás natural é bem mais completa que a da gasolina, do álcool ou do óleo Diese l
(Pesquisa reali zada na Internet, 1999). E é graças, a isto, que os veículos movidos a gás natural poluem bem menos que
os que usam outros combustíveis como os j á c itados anteriormente, lançando no ar atmosférico óxidos nitrosos (N OX ),
di óx idos de carbono (CO ~ ) e principalmente o nosso conhecido monóx ido de carbono (CO). Em caso de vazame ntos, o
gás natural di ssipa com ma is facilidade, fazendo com que os riscos de ex plosão c incêndios diminuam bastante. Para
que o gás natura l seja inflamado vai ser preciso que a temperatura de uso cheg ue a 620°C, enqua nto que os outros
combustívei s co mo o álcool c a gasolina. in llamam-se a 2000C e 3000C respecti va mente. Sua prime ira di stribuição foi
feita em 1984, pe la Petrobras distribuidora e hoj e cada vez mais este co mbustível está substituindo os derivados do
petróleo. No setor industrial o gás natural está substituindo o ó leo combustível e o G LP (gás liqüefeito do petró leo).
Outro aspecto importante da indú stria ccrftmi ca no Estado do Rio Grande do Norte é o abastec imento de água ,
pois é sahido que a água é de grande importância no processo de fabricação de prod utos cerâm icos, ela tem sua
aplicação de sde a hi g iene do pessoal que nela trabalha até a limpeza dos maquinários utili zados, se m jamai s
esquecermos que seu uso na pre paração da massa é de fundam ental importànc ia, poi s compone ntes minerais que
possam estar contidos na mesma, poderão reag ir durante o processo causando danos ao produto ti nal. Em geral, os
meios utilizados para obtenção desta água sJo: Poços artesianos, o sistema públi co de água. rios, lagos c lagoas . Em
alg uns casos os e mpresários são obrigados a fa ze r uso dos carros pipas, sendo a região do ba ixo Açu a que ma is utili za.
devido ao fat o das indú strias cerflmicas estare m situadas cm locais elevados. que por sua vez dificultam pe lo lado
econõm ico a perfuração de poços, a lé m da distftncia entre os mananciais c o local de instal ação das empresas.
Outros aspectos important es são os meios de transportes. As rodovias estaduais c fede rai s são as responsáveis
pelo escoamento da produção da indústri a ccrfunica utilizando como meios de transportes caminhões c carretas dos
mais variados tamanhos. Como ta is trJnsportes são reali zados por terce iros estes e leva m bastante os custos dos produtos
comerc iJiizados, este passa a ser um dos principai s problemas do setor industrial. Gra nde pJrte das ind ústrias cerâ micas
do Estado do Rio Grande do Norte localizam-se ü margem das principais rodovias. Por ex emplo, a B R-304 que liga os
municípios de Açu c lpanguaçu escoando produtos para outras regiões c estados vizinhos.
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2. PROCESSO PRODUTIVO
A indústria de cerâmica vermelha fazendo uso da maté ria-prima conhec ida como argila . ao ser transformada
produz materiais cerâmicos estru tura is diversos para serem utilizados na indústria de construção civil.
As indústrias que recebem a denominação de Indústrias Cerâmica são as que fazem algum uso de tec nologia de
processo, sendo que estas são as responsáve is por uma produti vidade mai s elevada que as das olarias, onde predom ina o
processo produtivo artesanal.

2.1.- O Caixão de Alimentação, Alimentador ou dosador
No caixão alimentador. as matérias-pri mas são proporcionalmente dosadas. nas razões de 2 : I. 3: I, 4: I (a rg ila
magra I argil a gorda cm volume) visa ndo uma melhor aderência do barro c eviw ndo gra ndes perdas na queima do
produto. O alimentador tern a função de receber a argila que ficou armat.cnada no pátio de cstocagem, raci onali za ndo o
abastecimento das outras máquinas, para com isto garantir-lhes um !luxo constalllc c hem dosado da argila. É
constituído de um caixão horizontal , retangular, com urna esteira inteira de velocidade controlada que co ndu;.irá a argila
à saída, onde uma comporta regul ávd dosa o seu escoa men to para a linha de processo.

2.2.- O Destorroador
Outro equipamento de uso é o desto rroadnr. situa-se logo após o caixão dosador, tamhérn conhecido co rno
ca ixão alimentado r c é utili zado na preparação da matéria-prima. Sua função é quchrar os grandes to rrões que se
formam devido a viscos idade das ligas de argilas, facilitando assim as operações seguintes. Para o seu bom
funcionam ento é necessário que a argila esteja seca ou scmi-úmida. se ndo constituída de do is cilindros com anéis
dentados, que também são conhecidos corno quebradorcs c que giram com ve locidades antes estahelccidas.

2.3.- O Desintegrador
Já o equipamento conhec ido como dcsintegrador é indicado quando a argil a se encontra cm estado natural, com
um percen tua l de umidade bai xo c endurecida . formand o hl ocos compactos c muito resiste ntes ü ação do misturador.
Este separa os pequenos corpos estranhos que pode m estar contidos na argila. tamhém executa uma pré- laminação,
visto que a passagem entre os ci lindros é de 2 a 3 mm , ond e um mai or gira cm hai xa velocidade e mantém constante
urna alime ntação de material. c o outro menor com facas . girando com altas velocid ades para poder quehrar os torrões
mais duros de argi la secas ou semi - secas , proporcionando um material uniforme, faci litando o trahalho das demais
máquinas usadas na fase de preparação para a e xtrusão.

2.4.- O Misturador
O utra etapa importan te é a da mi stura. o mi sturador te m a fun~ão de misturar, homoge ne izar e umidilicar a
argila. A peça é de ferro semi cilíndri ca, co m dois e ixos rotativos, hori zonta is, possuidores de pás ou facas que quando
gi ram faze m a mi stura da argila e ao mesmo tempo desloca m a massa cerâ mica para alimentação da linha de produção.

2.5. - O Laminador
O laminador é outra peça impo rtantíssima no processamento cerâmico. Ele comple ta a homoge neização da
argila, proporciona menos perdas na produção c melhor acahamento dos produtos li na is. Possui dois cilindros giratórios
que tem co mo funç ão la minar ao müximo a argila, inclusive as impurezas re manescentes das operações ant eri ores, além
de promover melhor di strihuição da água de amassamento.

2.6.- A Secagem
O processo de secagem dá início quando as peças cerâmica s moldadas são levadas ao secador que pode ser a
céu aherto. na forma natural. com o u se m pratele iras, onde o material é co locado para secar, ou c m estufas apropriadas,
possuidoras de ventiladores que trazem o ar quente dos fornos para o seu interio r, onde as peças são empilhadas em
prateleiras fixas ou móve is. Numa visão técnica, este sistema de secage m é o mais recomendado e util izado nas
indústri as cerâmicas, por reduzirem o tempo de secagem e trazer grandes vantagens co mo o aumento da produti vidade.
principalmente nos períodos de chu va. Quando o processo de secagem final iza, as peç as são conduzidas para os fornos
onde a transformação ocorrerá através da que ima do materi a l.

2.7.- A Queima
A queima constitui uma fa se do processo onde o material argiloso passa por transformações físico-q uímicas,
sofrendo assim alteraçücs nas propriedades mecânicas que por sua vez ca racterizam o produto cerâ mico final. Pode ser
definid a co rno uma operação fund amental para que se ohtenha as características que são necessárias a cada produto.
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2.8.- Os Fornos
As trocas de energia que aluam durante um aquecimento progressivo. no interior de um forno propriame nte
dilo, se processam durante o cozimento. segundo três princípios diferentes: condução, convecção c radiação.
Os fornos são os principais equ ipamentos de uso durante o processo de queima. c sua classificação está
relacionada segundo o ciclo de operações, cm: Intermitentes e Contínuos.
Os forno s intermitentes poss ue m um funcionamento que ocorre cm ciclos periódicos de Carga- Queima Descarga. No forn o tipo intermitente. o calor gasto para aquecer a carga e a alvenaria do forno, isto é a estrutura , não é
recuperado no final da queima c durante a fase de re sfriamento. Todo o calor que se retém na massa dos produtos c na
estrutura dos forn os é dissipado para o meio amhiente . Em alguns casos, levando-se cm conta a estrutura dos fornos. o
consumo pode chegar a mais de 50% do calor que é necessário para o processo de queima. Já no caso dos fornos
contínuos. seu funcionamento ocorre cm ciclos de 24 horas/dia, sem que seja necessário fazer paradas para que haja
carregamento ou descarregamento dos produtos. Nesses fornos fat.cmos um aproveitamento do calor para aquecer o ar
da comhustão. ou para pré - aquecer a carga de produtos e nfornados.

3.CONCLUSÃO
Sahe-se que a matéria-prima conhecida como argila comum e os pelitos são de amplo uso na indú stria
cerâmi ca aplicada a construção civil. Encontram-se largamen te distribuídos, de fácil locali zação e e m geral empregados
em produtos que não possuem rígidas espccilicaçõcs ou processamentos c lahorados. A massa resultante desta argila
para poder produzir um produto comercial, necessita se r phística, moldada e ter a capacidad e de vitrificação a I 100°C
( Murray. Haydn H .. 1994). assim poderá ser empregad(l na produção de tijolos de vários tipos que são empregados na
construção civil , na fahricação de telhas para drenagem c em tuhos de cano de esgoto vitrificado. sendo tamhé m
empregado cm materiais do tipo agregado de piso leve.
Os produtos cerâmicos com emprego estrutural que originam da argila comum e dos pclitos, devem ser
possuidoras de propriedades específicas como hoa plasticidade, resistência necessüria tanto a verde como a seco,
retração tanto na secagem como na queima. e tamhém a coloração que o produto vai adquirir após esta queima . Sahe-se
que uma das análises que indica a hoa qualidade do produto é a uniformidade de sua cor. A coloração adquirida estü
relacionada com a quantidade de minerais de ferro existentes na matéria-prima. isto é nas argilas e nos pelitos. Segundo,
(Panerson e Murray. 198~: Murray, I 994) dependendo do teor de ferro (Fe 20,), ou seja. de I % a 5 % o produto
apresentará uma coloração que varia do amarelado ao alaranjado c cm teore s de ferro (Fe 20 , ) acima de 5%, teremos um
produto final cuja coloração será a de um vermelho ardente.
A maioria dos produtos feitos com as mi s turas de argilas comuns e pclitos são queimados, c inclui produtos
como tijolo estrutural, ladrilhos c telhas. azulejos. canos vitrificados, ladrilhos de pedre iras, telhas para cano de
chaminé. cerâmicas co ndutoras, c materiais para telhados. As propriedades já conhecidas como plasticidade, resistência
a verde e resistência a seco. secagem c queima na n::tração. vitrificação c coloração depois da queima vão variar de
acordo com a a pi icação do produto fi na I.
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