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Caderno Técnico DuraCer No 1
Economia de Argila e Energia
pela Otimização do Uso de Moldes de Extrusão
Com este primeiro Caderno Técnico, a DNCer Indústria e Comércio Ltda, em conjunto
com a WD Equipamentos, dá início a uma série de cadernos com informações técnicas e
econômicas, com o intuito de contribuir para que o ceramista melhore a qualidade de seus
produtos e aumente sua produtividade. Já está em elaboração o segundo caderno técnico
DuraCer que tratará dos princípios da extrusão e das técnicas para a regulagem das boquilhas.
O terceiro número tratará da importância e das técnicas de pré-preparo das matérias-primas
argilosas para a melhoria da qualidade dos produtos de cerâmica vermelha.
O lançamento deste primeiro Caderno Técnico marca o início das comemorações dos
10 anos da DNCer como parte da cadeia produtiva da Indústria de Cerâmica Vermelha, atuação
esta iniciada em 2000 com a introdução no mercado dos machos e molduras DuraCer com
insertos cerâmicos de altíssima resistência ao desgaste.

Como Aumentar a Produtividade e ainda Economizar muita Argila e
Combustível?
Simples, combinando o uso de boquilhas com machos e molduras com
insertos cerâmicos de alta resistência ao desgaste com a redução simultânea da
tolerância no aumento de peso admitido.
A combinação destes dois fatores leva a:
?
·
Maior constância dimensional;
?
·
Menor número de paradas para troca de machos e moldura;
?
·
Economia Expressiva de Argila e Energia;
?
·
Maior Produtividade;
?
·
Preservação do Meio Ambiente (Redução da Emissão de Co2); e
?
·
Extensão da vida útil dos depósitos de argila.

Em um momento em que cada vez mais a extração de argilas sofre severas
restrições devido a questões ambientais e também pela expansão de áreas urbanas, é possível
obter no país uma economia anual da ordem de 5 milhões de toneladas de argila, considerando
um consumo anual de argilas da ordem de 145 milhões de toneladas pelas cerca de 5000
indústrias de cerâmica vermelha espalhadas pelo país. Também deixariam de ser queimados
anualmente um volume de resíduos de biomassa e lenha da ordem de 1,5 milhões de metros
cúbicos, representando uma redução significativa na emissão de CO2 para a atmosfera.

Dê sua contribuição nesse esforço para tornar a Indústria de Cerâmica Vermelha
ainda mais ecologicamente correta.
É muito bom para o Meio Ambiente, é melhor ainda para seu bolso.
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Quanto de argila e combustível é possível economizar pelo uso de moldes de
extrusão com cerâmica de alta resistência ao desgaste?
O ceramista encontrará a resposta a esta pergunta nas próximas páginas deste
Caderno Técnico, onde são apresentados exemplos baseados em dados reais, além de
informações técnicas de como proceder para concretizar estes potenciais de economia.
Os dados apresentados foram coletados em cerâmica localizada em Itaboraí-RJ
que utiliza boquilha de 4 saídas para produzir blocos 9x19x29 - 8 furos. Até a troca dos
machos e telares (molduras), a cerâmica admitia um aumento de peso de cerca de 11%. O
peso dos blocos iniciava com 3.950 g, até atingir um peso final de cerca de 4.385 g, quando
então eram trocados os machos e molduras.
Foi testada boquilha com machos e molduras em aço de alta resistência temperado
(VC-131), sendo os machos de ¾ de polegada e telares de ½ polegada de espessura;
boquilha com machos e telares com insertos de Alumina-Zircônia de 6mm de espessura
(área de cerâmica: 35,3% da área total de desgaste); e boquilha com insertos cerâmicos de
12mm nos machos e 8 mm nos telares (área de cerâmica: 63%). O “Consumo Adicional de
Argila” refere-se à quantidade de argila consumida a mais em função do desgaste natural do
molde, quando as paredes do produto vão ficando gradativamente mais grossas.
A quantidade de blocos produzida até atingir o limite de tolerância no peso foi
(1)
(2)
calculada por extrapolação a partir da curva de correlação linear do aumento de peso em
função da quantidade produzida, levantada para cada conjunto de machos e telares
testados. Da mesma forma, a “Quantidade de Argila Processada” e o “Consumo Adicional de
Argila” em função do desgaste dos machos e telares, foram calculadas por equação
determinada a partir da curva de correlação linear.
TABELA 1 - Peso Inicial = 3.950 g; Peso Final = 4.385 g; Peso Médio(Pm) = 4.167 g
Aumento de Peso: 11,0% (435 g)
Espessura Machos e Telares (M/T)
Preço dos Machos e Telares (M/T)
Blocos Produzidos (n)
Custo dos Machos e Telares por Milheiro
Argila processada até a troca dos M/T
Consumo Adicional de Argila
Argila Processada p/ 1000 Milheiros
Consumo Adicional de Argila p/ 1000 Milheiros
No de Trocas
dos M/T p/ 1000 Milheiros

Unid.
R$
unid.
R$
t
t
t
t
unid.

AÇO
¾ / ½ pol.
2.080,00
600.000
3,47
2.500,5
130,5
4.167
217,5
1,67

ALUMINA-ZIRCÔNIA
6/6 mm
12/8 mm
5.860,00
7.240,00
3.712.000 5.870.000
1,58
1,23
15.468,3
24.463,3
807,3
1.276,8
4.167
4.167
217,5
217,5
0,23
0,17

Como mostram os dados da Tabela 1 acima, a relação “custo x benefício” do uso de
machos e telares com insertos cerâmicos de qualidade já é bastante favorável para o ceramista.
Verifica-se uma redução do custo em machos e telares de cerca de 55% e de 65% com o uso de
insertos de Alumina-Zircônia de 6/6mm e 12/8mm, respectivamente, em relação ao uso de
machos e telares em aço de alta resistência, medidos em R$ por milheiro produzido. Porém, o
consumo adicional de argila por conta do desgaste dos machos e telares correspondente à
situação em que se admite um aumento de peso de 11% é considerável, como mostrado na
Tabela 1, correspondendo a cerca de 15 caminhões de argila para cada 1000 milheiros
produzidos.
(1)
(2)

Extrapolação: Ato ou efeito de tirar uma conclusão com base em dados reduzidos ou limitados.
Correlação linear: Relação mutua seguencial entre dois eventos.
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Ressaltamos que o “Consumo Adicional de Argila” depende exclusivamente da
tolerância no aumento de peso admitido pelo ceramista, sendo igual para todos os machos
e telares testados para uma mesma quantidade produzida. Consequentemente, as
economias de argila (EA), combustível (EC) e aquelas advindas da redução dos custos
variáveis (EV), serão iguais para uma dada redução no limite de aumento de peso admitido,
como mostram os dados das Tabelas 2 e 3. A diferença nos ganhos reais para os materiais
testados fica por conta dos custos diferentes de cada conjunto de machos e telares,
expressos em R$ por milheiro produzido, como mostrado nas seguintes situações:
1) Redução da tolerância no aumento de peso em cerca 50%, passando de 11,0% (435g)
para cerca de 5,1% (200g) – Tabela 2; e
2) Redução para cerca de 1/3 da atual, passando de 11,0% para ~ 3,7% (145g) – Tabela 3.

TABELA 2 - Peso Inicial = 3.950 g; Peso Final = 4.150 g -- Peso Médio(Pm) = 4.050 g
Aumento de Peso: ~ 5,1% (~ 200 g)
Espessuras - Telares e Machos (T/M)
Blocos Produzidos (n)
Custo T/M por Milheiro (Mi)
Argila processada (toneladas)
Consumo Adicional de Argila
Consumo Adicional de Argila/1000 Mi
Economia de Argila (EA)
Economia de Lenha (EL)
EA+EL+EV(#)
CB - CUSTO T/M por 1000 Milheiros
Ganho Real [(EA+EL+EV)- CB)]

Unid.
unid.
R$
t
t
t
t
m3
R$
R$
R$

AÇO
ALUMINA-ZIRCÔNIA
½ / ¾ pol. 6/6 mm
8/12 mm
~ 275.000 ~ 1.700.000 ~ 2.700.000
7,57
3,45
2,68
1.110,7
6.886,5
10.892,0
27,4
169,5
268,0
99,6
99,6
99,6
118,0
118,0
118,0
23,0
23,0
23,0
5.630,00 5.630,00
5.630,00
7.570,00
3.450,00
2.680,00
(1.940,00) 2.180,00
2.950,00

(#) EA (Economia de Argila) : R$ 980,00; EL (Lenha) : R$ 1.380,00; EV (Custos Variáveis) : R$ 3.270,00

TABELA 3 - Peso Inicial = 3.950 g; Peso Final = 4.090 g; e Peso Médio = 4.023 g
Aumento de Peso: 3,7% ( ~ 145 g)
Espessuras - Telares e Machos (T/M)
Blocos Produzidos (n)
Custo dos Machos e Telares por Milheiro
Argila processada (toneladas)
Consumo Adicional de Argila
Consumo Adicional de Argila/ 1000 Mi
Economia de Argila p/ 1000 Mi (EA)
Economia de Lenha (EL)
EA+EL+EV(#)
CB - CUSTO T/M por 1000 Milheiros
Ganho real [(EA+EL+EV)- CB)]

AÇO
½ / ¾ pol.
unid.
200.000
R$
10,40
t
804,5
t
14,5
t
72,5
t
145,0
m3
28,0
R$
6.905,00
R$
10.400,00
R$
(3.495,00)

Unid.

ALUMINA-ZIRCÔNIA
6/6 mm
8/12 mm
1.237.000
1.957.000
4,74
3,70
4.976,6
7.871,3
89,7
141,9
72,5
72,5
145,0
145,0
28,0
28,0
6.905,00
6.905,00
4.740,00
3.700,00
2.165,00
3.205,00

(#) EA (Economia de Argila) : R$ 1.205,00; EL (Lenha) : R$ 1.680,00; e EV (Custos Variáveis) : R$ 4.020,00

3
8

Soluções em Desgaste

Para o cálculo dos ganhos reais, foram considerados preços médios vigentes em
Itaboraí - (RJ) para a tonelada de argilas incluindo o transporte (R$ 8,30/t), do metro cúbico
de lenha (R$ 60,00/m3) e do milheiro do bloco de vedação 9x19x29 (R$ 330,00/Milheiro), por
ocasião da realização do levantamento do aumento do peso dos blocos em função da
quantidade produzida. Assumimos como a “Economia em Custos Variáveis”(EV), àquelas
advindas das diversas fases do processo produtivo em função da diminuição do volume de
argila processada para produzir uma mesma quantidade de blocos (p.ex.: desgaste mais
lento dos caracóis da maromba e rolos dos laminadores, energia elétrica, dentre outros).
Calculamos o valor desta economia como sendo 35% do valor de venda da
quantidade economizada de argila transformada em milheiros equivalentes, já descontados
os custos da argila e combustível para queima (28,3 e 34,8 milheiros para a redução dos
limites de tolerância de 11% para 5,1% e de 11% para 3,7%, respectivamente, para cada
1000 milheiros produzidos).
As Tabelas 2 e 3 mostram claramente que o uso de insertos cerâmicos de AluminaZircônia de qualidade nos machos e telares, combinado com a redução da tolerância no
aumento de peso traz ganhos adicionais significativos ao ceramista. Em ambos os casos
(insertos de 6/6mm e 12/8mm), a soma das economias em argila (EA), combustível (EL) e
em custos variáveis (EV), cobrem os custos dos machos e telares com insertos cerâmicos
de Alumina-Zircônia de alta qualidade e ainda geram ganhos adicionais significativos.
Os dados da Tabela 3 indicam que o ganho real para o uso de insertos de 6/6mm
com a redução do limite do aumento de peso de 11% para 3,7% é ligeiramente inferior ao
ganho real da redução do limite de 11% para 5,1%, enquanto que no caso do uso de insertos
de 12/8mm o ganho real é superior a situação mostrada na Tabela 2. Isto reforça a
necessidade de simular diferentes níveis de redução do limite de aumento de peso para
cada material utilizado.
Considerando a situação de maior ganho real, ou seja, uso de insertos cerâmicos
de 12mm nos machos e de 8mm nos telares combinada com a redução do limite de aumento
de peso de 11% para 3,7%, o ceramista estará economizando 145 toneladas de argila a
cada 1.000 milheiros de blocos 9x19x29 produzidos, que representam cerca de 3,5% da
quantidade de argila consumida para produzir os mesmos 1000 milheiros com limite de
tolerância de 11% (4.167 t – Vide Tabela 1). Além da economia de combustível na forma de
resíduo de biomassa e lenha (cerca de 28 m3 por 1000 milheiros) e em outros itens variáveis,
seus produtos apresentarão uma maior constância dimensional, maior quantidade de peças
transportada por viagem e maior facilidade de montagem nos canteiros de obra.
Se a cerâmica trabalha com tolerâncias no aumento de peso superiores a 11%,
como é o caso de algumas indústrias que deixam as paredes dos blocos engrossarem
muito, chegando o peso dos mesmos a aumentar mais de 16%, as economias passíveis de
se obter podem ser ainda muito maiores.
Além das economias em argila e energia e nos demais insumos do processo produtivo, os
produtos passarão a ter dimensões mais uniformes, facilitando seu assentamento e
contribuindo para que os mesmos fiquem dentro das Normas Técnicas do INMETRO.
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Determinando o Ponto Ótimo de Troca dos Machos e Molduras
Os dados apresentados nas páginas anteriores são muito fáceis de obter. Qualquer
empresa munida de uma balança com precisão de gramas e com uma planilha Excel pode
determinar o ponto ótimo de troca dos machos e molduras da boquilha. Basta pesar
diariamente os blocos ou telhas e anotar a quantidade produzida no final do dia em uma
planilha como a apresentada abaixo para 4 saídas.
DATA

Hora

Peso (g)

Peso

Saída 1 Saída 2 Saída 3 Saída 4 Médio(g)
(Pn)

Aumento
Peso (g)

Produção Somatório
Período

Produção

(n)

É conveniente no primeiro dia de uso da boquilha pesar os produtos logo após a
regulagem da mesma para se ter o peso inicial. Não se preocupe se a média do peso de um
dado dia for menor que a média dos pesos medidos em datas anteriores, isto pode ser devido a
variações na umidade. Após coletar um número suficiente de dados, lance em uma planilha
Excel em duas colunas adjacentes o “Somatório da Produção”, em número de peças e o “Peso
Médio” em gramas.

Construindo o gráfico “Peso do Bloco”(Pn) Vs. “Quantidade Produzida” (n)
Siga os seguintes passos:
1) Transcreva em planilha Excel os dados das colunas “Peso Médio (Pn)” em gramas e
“Somatório de Produção (n)” que é igual ao número de peças produzidas até o peso “Pn”,
lado a lado;
2) Selecione as duas colunas de dados;
3) Clique em “Dispersão XY”;
4) Clique em “Adicionar linha de tendência (linear)”;
5) Clique em “Exibir equação do gráfico”;
6) Clique em “Exibir valor R-quadrado no gráfico”; e
7) Clique sobre a equação e formate o rótulo para 7 casas decimais (isto porque a variação em
gramas de peça para peça é muito pequena).
Pronto, já temos tudo que precisamos para determinar o melhor momento de trocar os
componentes da boquilha (machos e moldura) e/ou a boquilha propriamente dita.
Estas duas quantidades, “Peso em Gramas” (Pn) e “Número de Peças Produzidas” (n)
se correlacionam segundo uma relação linear genérica “Pn = b n + Pi” (Equação 1), onde “b”
fornece a velocidade de aumento de peso (gramas por bloco produzido) e “Pi” é o peso inicial
quando os machos e telares estão novinhos em folha. “Pn” é o “y” e “n” é o “x” que aparecem nas
equações das Figuras 1, 2 e 3, obtidas das planilhas Excel para cada teste, a saber:

Pn =
y
y
y

b

n + Pi

(Equação 1 - Genérica)

= 0,0007250 x + 3931,3 (Equação 2 – Figura 1 – Aço VC 131)
= 0,0001172 x + 3948,9 (Equação 3 – Figura 2 – Insertos 6/6mm)
= 0,0000741 x + 3990,1 (Equação 4 – Figura 3 - Insertos 12/8mm)

Por meio desta fórmula simples (correlação linear), pode-se prever para cada conjunto
de machos e telares utilizados quantos blocos serão produzidos (“n” ou “x”) até atingir um dado
peso “Pn”(ou “y” na equação do Excel). Valores aproximados de “Pn” e “n” podem ser obtidos
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diretamente dos gráficos Excel, como mostrado nas Figuras 1 e 2 para 600.000 peças.
Figura 1 – Correlação Linear para Machos e Telares em Aço VC -131
Peso (g)

59.312

3995

224.704

4070

299.264

4150

402.736

4225

454.816
567.840

4240
4345

591.120

4380

y = 0,000725x + 3931, 304235
R² = 0,984004

Peso dos blocos (g)

Blocos

Quantidade Produzida (n)

Figura 2 – Correlação Linear para Machos e Telares em Alumina-Zircônia (6/6mm)
Peso (g)
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237392
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Figura 3 – Correlação Linear para Machos e Telares em Alumina- Zircônia (12/8mm)
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A quantidade total de argilas consumida “Mt” (“Argila Processada”) para produzir “n”
peças (“x” na equação do Excel) é dada pela seguinte relação:

Mt = Pi n + b/2 n2

( Equação 5)

Multiplicando o Peso Inicial ( Pi) pelo número de peças produzidas “n” mais a
quantidade adicional gasta em função da velocidade de aumento de peso de cada material,
dada pelo termo “b/2 n2” (valor de “b” dividido por 2, multiplicado pelo número de peças
produzidas “n” elevado ao quadrado). Como o peso inicial “Pi” pode ser diferente para cada
material, pois dependerá da regulagem inicial e da umidade do dia, é conveniente para efeitos
comparativos, adotar um peso inicial que mais se aproxima dos pesos iniciais históricos
observados. No exemplo apresentado adotamos como peso inicial (Pi) o valor de 3.950g para
os três conjuntos de machos e telares testados.
Como a velocidade do aumento de peso é dada em gramas por peça produzida de
acordo com os dados inseridos nas respectivas planilhas Excel, a quantidade de argila
processada (Mt) e o consumo adicional de argila ( termo b/2 n2), também será obtido em
gramas. Dividindo por 1000 temos em kilograma e novamente por 1000 temos em toneladas,
conforme foi feito com os dados apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3.

Telhas Extrudadas: Substituição dos Casquilhos por Moldura com Inserto Cerâmico
Vamos ver agora outro exemplo que mostra claramente os ganhos que se pode
obter pela redução do limite de tolerância, verificado em uma cerâmica localizada no Rio
Grande do Norte, que produz telhas extrudadas coloniais pequenas ( ~ 36 telhas/m2).
Produzia-se 240 milheiros/mês, com troca de casquilhos a cada 1:30 horas. Nestas condições
o peso da telha antes da queima oscilava entre 1.280g a 1.480g, chegando a aumentar mais
de 15% quatro vezes por dia, como se fosse uma sanfona.

Figura 4 – Extrusão de Telhas com Casquilho e com Moldura Cerâmica

ANTES

Trocas freqüentes (até 4 vezes ao dia)
Grandes perdas de produção
Alto consumo de argila
Grandes variações de espessura e peso

DEPOIS

Duram equivalente a centenas de casquilhos,
Aumento da produção em 10% com o mesmo
gasto de argila, energia e pessoal (ganho de
uma carrada a mais a cada 10 carradas produzidas com casquilhos).

Além de substituir a utilização de 300 casquilhos para a produção de cerca de 1.060
milheiros de telhas a utilização de moldura com inserto cerâmico levou a um aumento
significativo na produtividade. Passou-se a produzir um caminhão a mais para cada 10
caminhões de telhas produzidas anteriormente com casquilhos em um mesmo período de
produção. Com o uso da moldura com cerâmica passou-se a produzir cerca de 270
milheiros/mês. Este aumento de produtividade foi claramente devido à diminuição do peso
médio das telhas produzidas, permitindo queimar uma quantidade maior por fornada.
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Algumas Informações sobre Materiais Resistentes ao Desgaste
As argilas contêm areia (quartzo) em proporções variadas. A areia, material
extremamente abrasivo, é a principal responsável pelo desgaste dos moldes de extrusão,
que provoca uma pequena variação no peso de bloco para bloco, ocasionando em um curto
período de tempo um consumo adicional de argila que pode chegar a centenas de toneladas.
Com as paredes do bloco mais espessas, além do gasto adicional de argila, gasta-se mais
energia, mais fuso da maromba, mais tudo, incluindo um maior número de viagens para
transportar a mesma quantidade de milheiros.
As paredes do bloco vão engrossar mais rápido se utilizarmos um aço de baixo
carbono como o aço 1020 (o mesmo utilizado nas placas das boquilhas). Se utilizarmos o aço
1045 (geralmente utilizado nas pernas dos pirulitos) o desgaste será menor. Se usarmos um
aço de maior dureza, como os aços ferramentas (tipo VC-131 da Vilares), as paredes do bloco
vão engrossar a uma velocidade ainda menor que a de aços menos duros como o aço 1020 e
1045. Com a aplicação de uma camada de um revestimento mais duro, como o cromo, a
velocidade de desgaste será menor que a dos aços ferramentas. Porém, a camada de cromo
deve ser muito bem aplicada, para evitar ruptura da mesma. Quando acontece a ruptura,
ocorre desgaste acelerado no ponto onde se rompeu, o qual se propaga rapidamente para o
resto da peça. Isto é muito comum de ocorrer.
Na década de 90 foram introduzidos no mercado brasileiro machos em porcelana
maciça os quais eram protegidos por uma placa de metal nas duas faces. Por ser muito dura e
conter em sua composição uma fração de vidro, a porcelana quebrava com facilidade,
principalmente quando eram retirados pedras e galhos dos moldes. Além disso, não era
possível confeccionar molduras em porcelana. Usava-se uma combinação de machos em
porcelana com moldura de virar em aço cromado com telares centrais extras.
No final dos anos 90 o Instituto Nacional de Tecnologia – INT realiza uma série de
testes em produção utilizando sistema que combina a manutenção de uma base metálica, na
qual são abertos sulcos nas faces sujeitas ao desgaste onde são fixados insertos de materiais
mais resistentes que o aço. Foram testados machos de ½ polegada com insertos de 5,0mm
de espessura dos materiais relacionados abaixo em comparação com o aço (Área da
Cerâmica/área metálica=40%), em boquilha de 4 saídas produzindo blocos 9x19x29(#):
Figura 5 – Insertos Testados pelo INT em Boquilha de 9x19x29 (#)
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Soluções em Desgaste

Os Machos com insertos cerâmicos de Alumina - Zircônia Parcialmente
Estabilizada com Ítria (AL-ZRPSZ) apresentaram um desempenho cerca de 9 vezes superior
a dos machos em aço ferramenta, 6 vezes superior a dos machos com insertos de porcelana
e 2,5 vezes mais que aqueles com wídia (metal duro).
Após concluídos os testes em campo com o sistema de insertos cerâmicos, o INT
entrou com Pedido de Privilégio de Invenção junto ao INPI em 1999 (PI 9903233-3). A
explicação do “porque” de um macho com inserto de apenas 5mm de espessura de
Alumina-Zircônia durar mais que um macho maciço em porcelana com 12mm ou mais é
muito simples: A resistência ao desgaste não depende só da dureza do material, depende
também da tenacidade. Materiais muito duros como a porcelana são também mais
quebradiços, desgastando-se mais rapidamente por lascamento do que materiais
relativamente mais tenazes como a Alumina-Zircônia.
O sistema de aplicação de insertos cerâmicos do INT permitiu aplicar a cerâmica
também nos telares (frisos, pentes), fato que não era possível com a porcelana quebradiça
que era utilizada apenas em machos protegidos com uma placa fina de aço carbono de
baixa resistência ao desgaste. O sistema ainda mostrou-se muito mais econômico e
confiável para a combinação telares de virar cromados e machos de porcelana
utilizados na época.
Muita Atenção Ceramista: para que o sistema funcione satisfatoriamente, é
imprescindível que os INSERTOS CERÂMICOS utilizados SEJAM DE BOA QUALIDADE.
Recomendamos que, ao adquirir uma boquilha com insertos cerâmicos ou mesmo de wídia
(metal duro), observem atentamente se o desgaste dos machos e telares estão ocorrendo
por igual com a base metálica. Se isto acontecer, pode ser que os insertos não sejam de boa
qualidade ou que o aço base não seja um aço ferramenta devidamente temperado.
O mais importante, porém, como mostrado ao longo deste Caderno Técnico, é que
o ceramista faça um acompanhamento de todos os moldes que utiliza, buscando determinar
o ponto ótimo de troca que proporcionará economias expressivas de argila e energia e
demais insumos do processo produtivo. Este controle também o ajudará a detectar
variações na qualidade e no teor de água de extrusão, observando o quanto o fator
“R”(variância), que aparece nas equações de correlação linear fornecidas pela planilha
Excel, está afastado da unidade. Valores muito inferiores a “1” apontam para falhas no
processo de preparação da argila e no sistema de ajuste da umidade.
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DuraCer: Dez anos inovando!
Em 2010 a DNCer Indústria e Comércio Ltda, fabricante dos
produtos DuraCer, estará completando 10 anos de atividades
A empresa nasceu em 2000 dentro de um ambiente de
inovação como empresa incubada no Instituto Nacional de
Tecnologia - INT, com o propósito de aperfeiçoar e repassar para
o setor produtivo o sistema de aplicação de insertos cerâmicos
em componentes de moldes de extrusão, testado pelo INT no final
da década de 90. O referido sistema mostrou ser uma excelente
solução para a extensão da vida útil dos machos e molduras de
boquilhas utilizadas na Indústria de Cerâmica Vermelha, permitindo,
inclusive, a aplicação de cerâmicas nos telares, fato que não era
possível com a porcelana então utilizada na época.

Em 2002, já instalada em Itaboraí, RJ e contando com o
Apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro - FAPERJ, passou a fabricar boquilhas completas, alem dos
machos e telares com insertos cerâmicos. A DNCer é a única
fornecedora de boquilhas do país que fabrica as cerâmicas
especiais usadas nos machos e molduras. Como detém a
tecnologia de fabricação de cerâmicas avançadas como os
compósitos Alumina-Zircônia, também fornece peças cerâmicas
especiais utilizadas em outros segmentos industriais.

Em conjunto com a WD Equipamentos, vem buscando introduzir no país a fabricação de
telhas extrudadas tipo “Caribe”, as quais apresentam um baixo custo de produção e excelentes
características técnicas e estéticas que, em termos de mercado brasileiro, representarão uma grande
inovação.

Máquina de Prototipagem Rápida

Laboratório de Cerâmica

Em 2008, concorrendo com mais de 2600 empresas de todo o país, apresentou projeto que
ficou entre os cerca de 240 aprovados pela FINEP na Área de Inovação Tecnológica. O projeto tem
como objetivo o desenvolvimento de rota de fabricação de cerâmicas especiais utilizando técnicas de
prototipagem rápida que dispensam o uso de moldes físicos. Isto representará uma verdadeira
revolução na fabricação de cerâmicas especiais de geometria complexa, incluindo, por exemplo,
peças cerâmicas para revestimentos de vários equipamentos utilizados na produção de blocos e
telhas cerâmicas.

DNCer Indústria e Comércio Ltda.
www.duracer.com.br
duracer@duracer.com.br
tel/fax: 55-21-3638 4400/4001
Rua Pref. Jônathas Pedrosa, 60 - Manilha
Cep 24800-000 - Itaboraí, RJ.

