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Introdução
No contexto de produção de cerâmicas, o propósito da secagem é remover a água de
um corpo cerâmico depois de conformado. A secagem deve ser realizada a uma taxa
adequada, a um custo aceitável e de modo a não danificar o corpo cerâmico. Embora a
determinação das melhores condições de secagem seja crítica para a produção de
cerâmicas, a determinação experimental dos parâmetros de secagem, particularmente do
teor crítico de umidade, costuma ser muito subjetiva. Neste trabalho propomos uma
expressão matemática empírica, baseada no modelo logístico generalizado, que é capaz de
descrever a curva de secagem completa. A umidade crítica é, portanto, inequivocamente
obtida como o ponto intersecção de duas linhas retas derivadas da modelagem matemática
da curva de secagem completa. A heurística proposta neste trabalho, encontrou uma
aplicação particular no procedimento automatizado para a aquisição de dados e análises de
curvas de secagem de massas cerâmicas.

Metodologia
Uma amostra de argila vermelha úmida, previamente deixada em descanso por 48 horas,
foi cortada em formato de barra com 120 mm x 20 mm x 10 mm. Dois alfinetes foram
inseridos na argila, a uma distância de 100 mm para servirem de referência do
encolhimento durante a secagem da amostra. A amostra foi colocada sobre um papel
manteiga e um suporte de vidro e este conjunto foi colocado em uma balança analítica
(Shimadzu, modelo AUW220D), que registrou a perda de massa durante a secagem. Os
alfinetes e o suporte foram previamente pesados, e suas massas foram subtraídas da massa
total.
Uma câmera digital (Canon EOS Rebel T2i) foi usada para registrar fotos sucessivas da
amostra e do peso registrado na balança (automaticamente), tiradas a intervalos de 15 min.
(Fig.1).

Figura 2: Exemplo de análise da curva de Bigot. Os pontos são os dados experimentais .

Considerações finais
Uma expressão baseada na função logística foi proposta para descrever o
comportamento de secagem de corpos de argila. O modelo matemático permite uma
determinação objetiva do teor de umidade critico. Além de reduzir a subjetividade da
análise de curvas de secagem, uma equação matemática capaz de descrever a curva de
secagem inteira também facilita a automação da análise de dados. De fato, a proposta
heurística deste trabalho pode encontrar uma aplicação particular em procedimentos
automatizados para uma aquisição e análise de curvas de secagem de massas cerâmicas.
A análise de dados foi implementada em linguagem Python, em Jupyter notebook, e
uma parte da análise está resumida na Fig. 3.

Figura 1 : Montagem do experimento.

Um software de análise de imagem (Plot Digitizer) foi utilizado para medir o tamanho
da amostra no conjunto de fotos obtidas durante as 44 horas de experimento realizado.
Outros dois alfinetes foram colocados em um pedaço de isopor para servirem de
referência, permitindo assim, uma medição precisa da distância entre os dois pontos
inseridos na amostra de argila. Isso permitiu medir a contração da amostra com uma boa
precisão e sem contato físico.
O teor de umidade (M) na argila foi calculado de acordo com a equação [1], onde m é
a massa da argila e mdry é a massa da argila depois de seca a 110°C.
[1]

A disponibilidade de uma única equação empírica capaz de descrever toda a curva de
secagem permite a determinação da umidade critica livre de ambiguidades. A equação
abaixo permite a definição inequívoca de duas linhas retas, representando os dois
estágios do processo de secagem, usando todo o conjunto de dados.

[2]

A umidade crítica é obtida como a intersecção das duas linhas retas e pode ser escrita
em parâmetros de ajuste ci como a equação abaixo:
[3]
Figura 3: Disponível em: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$EX03.218/notebook_results.html

Resultados e discussão
Um exemplo de análise de dados é mostrado na Fig. 2, que representa a curva de Bigot
(contração de secagem vs teor de umidade) para a amostra de argila utilizada neste
trabalho. A curva de secagem é bem descrita pela função logística generalizada, equação
[4], da qual são obtidas as duas linhas retas representando os estágios da secagem.
[4]
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