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Resumo  da  Dissertação  apresentada  à  COPPE/UFRJ  como  parte  dos  requisitos  

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

PERSPECTIVAS DE DIFUSÃO DO GÁS NATURAL NA INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE CERÂMICA VERMELHA

Marcelo Rousseau Valença Schwob

Março / 2007

Orientador: Alexandre Szklo

Programa: Planejamento Energético

Este trabalho avalia as perspectivas de difusão do gás natural (GN) na indústria 

brasileira de cerâmica vermelha, diante do seu consumo potencial e dos aspectos de 

ordem econômica,  tecnológica e ambiental  envolvidos. Identifica as vantagens dessa 

difusão, assim como seus fatores limitantes. Tomando-se por base o valor equivalente 

em GN necessário para a substituição dos energéticos que atendem a demanda térmica 

do segmento e considerando-se  um consumo energético específico médio ponderado 

pelos  tipos  de  fornos  empregados,  o  consumo  total  de  GN  poderia  atingir 12,06 

Mm³/dia. Contudo, a incidência de fornos adequados técnica e economicamente para a 

conversão é muito limitada (4% de fornos contínuos), o que só admitiria uma conversão 

da ordem de 0,67 Mm³/dia. Considerando a interseção de casos de pólos localizados 

próximos  às  redes  de  distribuição,  com fornos  propícios  para  a  conversão  e  escala 

suficiente de produção, estima-se que o potencial de curto prazo seja de 0,28 Mm³/dia. 

A  perspectiva  de  médio  e  longo  prazo  é  mais  positiva,  diante  da  tendência  de 

incorporação de fornos  contínuos  de maior  escala  de  produção,  da possibilidade de 

difusão da cogeração, do aumento da demanda por produtos certificados e de maior 

qualidade e valor agregado,  inclusive para a exportação, da reaceleração do processo de 

construção habitacional, dando ênfase ao emprego de blocos estruturais, e da expansão 

da oferta de gás natural nas regiões dos principais pólos de produção.  
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Abstract  of  Dissertation  pretended  to  COPPE/UFRJ  as  a  partial  fulfillment  

of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

NATURAL GAS PERSPECTIVES OF DIFUSION ON THE BRAZILIAN 

STRUCTURAL CERAMICS INDUSTRY

Marcelo Rousseau Valença Schwob 

March/2007

Advisor: Alexandre Szklo

Department: Energy Planning

This study evaluates the perspectives of the natural gas (NG) use by the Brazilian 

structural  ceramics  industry  (BSCI),  according  to  technological,  economic  and 

ambiental aspects. It identifies the advantages of using NG, as well as the barriers faced 

by  this energy source. Considering the amount of  NG required by the thermal demand 

of the BSCI processes and the average energy specific use of the furnaces in operation 

in Brazil, the total consumption of NG will be nearly 12.06 Mm3/day. However, the 

existence of few technical and economical adequated convertion conditions for ceramics 

furnaces (4% of continous furnaces) limits the previous potential to only 0.67 Mm3/day. 

In addition, considering the geographic intersection of the ceramics production clusters 

with the natural gas distribution grid of the Brazilian states, the estimated potential is 

lowered to 0.28 Mm3/day. Yet, the perspective of the NG diffusion in the BSCI in the 

medium to the long term is more positive, owning to the increasing implementation of 

large  scale  production  furnaces  and  cogeneration  systems.  Also  worthwhile  to  this 

positive  perspective  are:  the  improving  demand  for  certifiyed  structural  ceramic 

products, with more quality and value added, and the expanding investment in low-

income classes dwelling programs.        
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1. INTRODUÇÃO

Com as descobertas de jazidas de gás natural no Brasil  nas décadas de 80 e 90 e a 

ampliação da rede de transporte e distribuição,  iniciou-se um processo de gradativa difusão 

desse combustível na matriz energética do país, com destaque para os grandes consumidores do 

setor industrial, entre 1984 e 1990 (GOLDEMBERG, 1998). Nessa fase inicial, grande parcela 

de  óleo  combustível  foi  substituída,  trazendo  resultados  positivos  para  o  programa  de 

substituição de fontes energéticas importadas, posto em prática na década de 80 (CONSERVE, 

1987). A partir do final da década de 90, com o aumento da produção de gás natural nas bacias 

de Campos e do Nordeste e com a importação do gás natural da Argentina e Bolívia (2000), 

outros segmentos, além do industrial, também passaram a incorporá-lo de maneira significativa 

(PETROBRAS, 2006). 

Na indústria brasileira, a difusão do gás natural tem se dado de modo destacado em 

relação aos outros setores da economia, considerando sua parcela de participação de quase 60% 

da  demanda  total  dentre  todos  os  segmentos,  tendo  por  base  a  quantidade  atendida  pelas 

distribuidoras estaduais (ANP, 2006). Esta  difusão do gás natural  ocorre em quase todos os 

setores  industriais,  à  exceção  das  áreas  cimenteira  e  de  cerâmica  estrutural  (BEN,  2005  e 

SCHWOB,  2005).  Na  primeira,  ocorre  a  peculiaridade  de  poder  operar  com  combustíveis 

menos nobres, com alto teor de enxofre e custo inferior, como o coque de petróleo, sem prejuízo 

para o processo produtivo e com impacto ambiental aceitável, diante do fato de que o processo 

gera enxofre proveniente da gipsita (SOARES, 2004). Já no setor cerâmico, a difusão do gás 

natural se restringiu às áreas de produção de mais alto valor agregado, o que exclui quase todo o 

segmento de cerâmica estrutural, (“cerâmica vermelha”). Este importante segmento da indústria 

cerâmica apresenta um grande potencial, até aqui quase inexplorado, de consumo de gás natural, 

que poderia ser incorporado à matriz energética brasileira, a exemplo do que ocorreu em alguns 

países europeus,  e trazer benefícios de ordem tecnológica, energética, econômica e ambiental 

para o segmento, melhorando seu nível de competitividade. As vantagens de ordem qualitativa 

do emprego do gás natural no segmento de cerâmica vermelha seriam, em termos gerais, as 

seguintes:  

• Elevado  rendimento  de  combustão,  por  se  tratar  de  combustível  gasoso,  com  maior 

interação com as moléculas do comburente, além de apresentar maior homogeneidade de 

composição. Por isso, necessita menor quantidade de excesso de ar na queima, perdendo 

menos calor para a massa de gases de combustão formados, apesar da maior  perda de calor 

para evaporação  da água formada no processo de combustão, gerando maiores diferenças 
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entre  valores  de  poder  calorífico  superior  e  inferior,  comparando-se  com  outros 

combustíveis fósseis;

• Aumento da velocidade de transmissão de calor na queima, permitindo aumentar o ritmo de 

produção e com isso, elevar sensivelmente a produtividade;

• Possibilidades  de  cogeração  em diversos  tipos  de  arranjo e  de  auto-geração  de  energia 

elétrica e mecânica;

• Custo  operacional  (diretos  e indiretos)  competitivo  com  todos  os  combustíveis  mais 

empregados no segmento, destacando a possibilidade de redução de custo com as perdas de 

produção na queima, que podem ser com freqüência reduzidas em mais de 50%;

• Baixa emissão relativa  de  dióxido de carbono,  assim como de  compostos de enxofre  e 

óxidos de nitrogênio;

• Não demanda área de armazenamento, reduzindo o seguro da instalação, por não envolver a 

estocagem de produto inflamável;

• Reduz emprego de capital de giro em estoque, já que o empresário só arca posteriormente 

com o custo de combustível que a empresa consome;

• Liberação de espaço para o processo industrial;

• Dispensa  frete rodoviário;

• Redução de custo com mão de obra  de  manipulação,  caso da lenha e  dos  resíduos  de 

biomassa;

• Não demanda sistema de pré-aquecimento (caso do óleo combustível), evitando consumo de 

energia térmica, e nem bombeamento para ser transferido na instalação industrial, evitando 

manutenção de equipamentos e consumo de energia elétrica;

• Melhoria das condições de salubridade da fábrica, pela não emissão de fuligem e poeira, 

reduzindo o absenteísmo dos empregados;

• Aumento da vida útil dos equipamentos, principalmente em relação aos combustíveis como 

a lenha e a serragem, por evitar a emissão de material sólido particulado altamente abrasivo 

e ácido, que atacam mancais sistemas de lubrificação e tijolos refratários de fornos;

• Redução/eliminação das emissões de fuligem e particulados, que podem causar danos à 

região, além de multas de órgãos ambientais;

• Eliminação de ataque químico aos refratários dos fornos, pela ausência de enxofre e cinzas 

nos gases de combustão, garantindo também boa qualidade estética ao produto final;

• Aumento do valor agregado do produto, pela maior possibilidade de controle do processo de 

queima  no  forno  (ajuste  fino  da  curva  de  queima),  que  resulta  em produto  mais  bem 

fabricado e valorizado no mercado;
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• Possibilidade de operação  conjugada com combustíveis  menos nobres,  usando-se  o gás 

natural na queima e outros combustíveis na etapa de aquecimento, assim como na fornalha 

do secador;

• Maior  possibilidade  de  automatização  do  controle,  tornando-o  mais  seguro,  confiável  e 

eficaz e permitindo maior reprodutibilidade na produção;

• Possibilidades de formatos, pressões e velocidades de chama adequados a cada necessidade 

(chama longa /  curta,  em leque ou em cone e em velocidade alta ou baixa) permitindo 

modulações de transferência de calor, que outros combustíveis não permitem;  

• Eliminação de problemas típicos da lenha, como a incerteza de fornecimento em casos de 

estradas em mal estado ou de incidências de chuvas em estradas vicinais;

• Combate ao processo de desmatamento e desertificação;

• Necessidade de estocagem da lenha para secagem, em caso de incidência de chuva;

• Evita pagamento de multas e licenças de exploração e transporte de lenha;

• Dispensa  instalação de equipamentos de controle de emissões;

• Possibilidade de substituição de óleo diesel e GLP em máquinas operatrizes;

• Possibilidade de padronização e controle da demanda de energéticos da empresa, adotando 

um único combustível para todos os propósitos.

Por sua vez, as limitações e desvantagens gerais do emprego do gás natural no segmento 

de cerâmica de vermelha são:

• Rede  de  distribuição  de  amplitude  limitada,  considerando a  extensão  e  a  distância  das 

regiões de produção cerâmica em relação às empresas, o que impõe custos elevados de 

implementação das instalações de transporte, distribuição e instalação interna nas empresas;

• Elevados  preços  relativos  do  gás  natural  em relação  à  lenha e  aos  resíduos  vegetais  e 

industriais,  embora  suas  externalidades,  em  muitos  casos,  possam  compensar  essa 

diferença; 

• Limitação da oferta nacional de gás natural, impondo a necessidade de importação com 

custo em moeda forte e vinculado ao do petróleo;

• Contribuição para o Efeito Estufa, considerando sua natureza fóssil, ainda que em escala 

cerca de 25% menor que os derivados líquidos do petróleo.

• Demanda considerável  de  investimento inicial  na construção do ramal de distribuição e 

estação de suprimento e medição de gás natural na entrada da empresa,  de responsabilidade 

da empresa distribuidora, e na conversão ou troca de equipamentos para uso do gás natural;

• Falta de motores a gás natural de fabricação nacional de média e grande capacidade (acima 

de 500 cv) no mercado de oferta, necessários para o acionamento de geradores, sistemas de 
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cogeração e de compressão de gás natural, aspecto que exige a importação de equipamentos 

de custo elevado, que muitas vezes inviabilizam a implementação dos projetos;

• Redução da promoção do emprego, ainda que, de maior qualificação profissional, nível de 

renda e melhores condições de salubridade.  

 Assim, as razões e motivações para a incorporação do gás natural, além da avaliação 

dos potenciais de difusão do gás natural na cerâmica vermelha, constituem o tema básico a ser 

investigado neste trabalho. 

Nesse sentido, a partir da apresentação das vantagens e eventuais limitações do uso do 

gás natural no segmento, será realizada a a caracterização do segmento, a partir de seus aspectos 

tecnológicos,  energéticos  e  ambientais,  incluindo  os  relatos  e  os  resultados  das  primeiras 

experiências com o uso do gás natural, obtidos em pesquisas de campo em dezenas de empresas 

e em quatro viagens de intercâmbio de experiências técnicas no Brasil, nos estados de Santa 

Catarina,  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro  e  Bahia,  e  duas  no exterior,  na  Alemanha  e  Espanha, 

realizadas entre os anos de 2002 e 2006. Dentro de cada um desses aspectos, serão avaliados os 

impactos previstos com a difusão do gás natural no segmento de cerâmica vermelha. A partir 

daí,  serão  estimados os potenciais  de consumo de gás natural  em cada estado  brasileiro.  A 

princípio,  será estimado  o  potencial,  mais  amplo,  de  equivalência  energética  para  todo  o 

segmento  e,  em  seguida,  os  potenciais  técnico  e  econômico,  sucessivamente  menores, 

considerando o emprego do gás natural em equipamentos e plantas industriais com condições 

técnicas e econômicas mais propícias para seu emprego. Em seguida, será avaliado o potencial 

de mercado, considerando as restrições representadas pela rede de distribuição do gás natural no 

país confrontada com a localização dos pólos de produção de cerâmica vermelha nos estados. 

Por fim,  serão estimados os impactos da introdução de novas tecnologias e novas práticas e 

técnicas  no  segmento,  que  poderiam estimular  a  ampliação  do  emprego do gás  natural,  ao 

mesmo  tempo,  trazendo  maior  competitividade  ao  segmento,  gerando  novos  números  de 

potencial de consumo de gás natural em médio e longo prazos. Por fim,  será realizada uma 

conclusão final, avaliando as perspectivas gerais de curto, médio e longo prazo da difusão do 

gás natural no segmento de cerâmica vermelha.  

   Assim, de forma a cumprir os objetivos a que se propõe esta tese, a mesma estrutura-se em 

nove capítulos da seguinte forma (vide também Figura 1 – Estrutura de tese):

Capítulo  1:  Introdução,  com a  apresentação  do  enunciado  geral  do  problema a  ser 

investigado, com uma breve descrição das vantagens e limitações qualitativas do emprego do 

gás natural no segmento de cerâmica vermelha. Em seguida, é apresentada a metodologia de 
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abordagem do problema e, por fim, a descrição do objetivo e do conteúdo de cada capítulo do 

trabalho.

Capítulo 2:  A partir da descrição geral do contexto sócio-econômico da indústria da 

construção civil no Brasil, é apresentada a relevância da participação da indústria de cerâmica 

vermelha  no  país.  Enfatiza-se  a interferência  na  indústria da  política  habitacional,  do 

planejamento  urbano,  das  políticas  de  financiamento,  dos  arranjos  produtivos  locais,  da 

tecnologia  dos  novos  materiais  concorrentes  na  construção  civil,  da  evolução  do  poder  de 

compra do salário mínimo frente aos preços de comercialização dos produtos cerâmicos e das 

políticas de subsídio  aos materiais de construção. Também destaca-se a evolução tecnológica 

dos materiais e produtos da construção civil  e da cerâmica vermelha em particular, frente a 

questões  ligadas  às  políticas  ambiental  e  da  qualidade,  envolvendo   procedimentos  de 

certificação e normalização. 

Em seguida, é caracterizado o perfil  econômico do segmento de cerâmica vermelha, 

com suas  demandas  de  energia  e  matéria  prima,  distribuição  geográfica  da  produção  e  da 

promoção de emprego. 

Em sequência,  é apresentado um quadro evolutivo do mercado produtor de cerâmica 

vermelha no mundo, com destaque para a atuação da Europa Ocidental, nos últimos 50 anos. 

Depois,  é  caracterizada a evolução da indústria de cerâmica vermelha no Brasil.  Por fim, é 

mostrado  o  atual  contexto  da  demanda  energética  da  cerâmica  vermelha,  dentro  do  setor 

cerâmico brasileiro, apresentando dados atualizados de consumo obtidos através de pesquisa de 

campo  realizadas  durante  a  elaboração  desta  tese e  dados do Balanço  Energético Nacional 

(MME, 2006), assim como sua evolução nos últimos anos.        

Capítulo 3: Nesse capítulo, a partir de dados e informações obtidas em levantamento de 

campo, através de visitas e avaliações técnicas, além de pesquisa bibliográfica, é apresentado o 

contexto tecnológico dos processos de produção de cerâmica vermelha desde a lavra de argila 

até a expedição, seus equipamentos térmicos, elétricos e mecânicos mais usuais, assim como 

novas soluções e arranjos tecnológicos possíveis, envolvendo sistemas de cogeração e novos 

tipos  de  fornos.  Em  seguida,  abordam-se  questões  ligadas  ao  desempenho  energético  de 

processos  e  equipamentos  térmicos  através  de  cálculos  de  consumo energético  específico e 

balanços  de  massa  e  energia  na  queima  e  na  secagem  e  as  possibilidades  resultantes  de 

otimização energética. 
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Capítulo 4: A partir de uma análise econômica inicial, baseada em dados bibliográficos 

e de campo, referentes aos insumos gerais do processo de produção de cerâmica vermelha,  é 

destacada a importância dos insumos energéticos empregados no segmento, com suas vantagens 

técnicas e custos envolvidos. Trata-se, portanto, de analisar os aspectos energéticos específicos 

dos processos de fabricação da cerâmica vermelha. 

Capítulo 5: São abordados os aspectos ambientais envolvidos na cadeia de produção de 

cerâmica vermelha, incluindo o ambiente de lavra de argila e o da planta industrial de produção. 

É destacada a problemática da homologação e delimitação das áreas de lavra de argila, diante do 

surgimento recente de legislação restritiva. Também se discute a questão da escassez de lenha e 

o emprego crescente de resíduos de biomassa, como combustível,  na produção de cerâmica 

vermelha,  e  de  resíduos  orgânicos  como   solução  de  descarte  e  como  insumo energético 

incorporado na matéria prima processada, visando melhorias tecnológicas no processo.  

Capítulo 6: Neste capítulo, a partir de dados obtidos em pesquisas de campo, realizadas 

pelo autor do trabalho e por outras instituições, através de aplicação de questionários, visitas 

técnicas e contatos diversos, é  apresentada a descrição dos principais pólos de produção de 

cerâmica  vermelha  nos  estados,  através  de  informações  geo-referenciadas,  com  suas 

caracterizações  sócio-econômica,  tecnológica  e  energética;  são  estimados  os  potenciais  de 

consumo de gás natural sob os critérios de equivalência energética e possibilidade técnica de 

conversão, estabelecendo-se perspectivas e tendências de difusão do gás natural na indústria de 

cerâmica vermelha de cada estado;   

Capítulo 7: A partir dos potenciais de consumo de gás natural calculados anteriormente, 

os  mesmos  são confrontados  com  a  condição  de  restrição  estabelecida  pelas  redes  de 

distribuição de gás natural e pela localização dos pólos de produção cerâmica em cada estado, 

permitindo  estabelecer  uma  nova  perspectiva  de  ampliação,  com  montantes  em  menores 

proporções, do mercado de gás natural no segmento de cerâmica vermelha; 

Capítulo 8:  São avaliados os potenciais adicionais de consumo de gás natural com a 

introdução de novas tecnologias e novas técnicas e práticas de uso não tradicional no segmento 

de cerâmica vermelha, como a cogeração, em suas várias possibilidades,  a  autogeração e o 

emprego de novos tipos  de  fornos  contínuos.  Assim,  se,  por  um lado,  como será  visto  no 

capítulo 7, a limitada rede de distribuição de gás deve reduzir o potencial de difusão deste 
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energético na cerâmica brasileira, por outro, como será analisado neste capítulo, a modernização 

de processos deve abrir oportunidades para o gás natural.

Capítulo 9: Na conclusão, são sumarizados os resultados obtidos a partir das análises e 

estimativas de difusão do gás natural, nas várias condições avaliadas,  estabelecendo-se   uma 

possível perspectiva de evolução da participação futura do gás natural na indústria de cerâmica 

vermelha e suas possíveis consequências tecnológicas, ambientais, energéticas e econômicas. 

Anexos:  Compreendem  informações relativas a cálculos técnicos e econômicos sobre 

projetos de cogeração e autoprodução  com gás natural, tabelas de caracterização física, química 

e econômica dos insumos energéticos, metodologias de cálculos de conversão energética e de 

produção  de  lenha  de  reflorestamento,  dados  de  preços,  poder  calorífico  e  densidade  de 

energéticos.  
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2. A  CONSTRUÇÃO  CIVIL  E  A  INDÚSTRIA  BRASILEIRA  DE  CERÂMICA 

VERMELHA

2.1. Contexto Sócio-Econômico Brasileiro e a Indústria de Cerâmica Vermelha

A  indústria  de  cerâmica  vermelha  no  Brasil  está  inserida  no  contexto  da  cadeia 

produtiva da indústria da construção civil, que representa 13,5% do PIB, sendo 59% referente à 

indústria de construção, 15% da indústria de materiais de construção, onde se insere a indústria 

cerâmica, 15% de serviços correlatos e 11% de bens de capital para a construção (FORUM, 

2006)1. Da parcela da indústria de materiais de construção, em que participam as indústrias de 

cimento, aço, telhas e blocos cerâmicos de vedação, revestimentos, pisos, vidro, gesso, louça 

sanitária e outros, a indústria de cerâmica vermelha tem uma participação de 2,7% ou 0,4% do 

PIB nacional (FORUM, 2006).  No total, a cadeia da construção civil envolve no país a oferta 

de 15 milhões de empregos diretos (REVISTA ANICER, 2005), o que destaca sua enorme 

importância social na criação de empregos, além da geração de consumo de bens e serviços, 

pela ramificação da sua cadeia produtiva e grande quantidade de atividades, num processo de 

ampla sinergia econômica. 

Entre a década de 50 e o começo do século XXI, a população urbana brasileira passou 

de 36,0 para 81,2% do total, com destaque para a região sudeste, que em 2005 já apresentava 

90,5%  de  sua  população  localizada  no  meio  urbano  (MORAIS,  2005).  Neste  processo  de 

urbanização acelerada, a ocupação do solo urbano não recebeu a devida atenção, com carência 

de investimentos em infra-estrutura de água, saneamento, transporte e saúde e principalmente de 

habitações adequadas. A falta de planejamento abriu espaço para a especulação imobiliária e 

levou a uma situação de ocupação desordenada do espaço urbano, gerando um processo de 

crescente favelização e consequentes problemas sociais nas grandes regiões metropolitanas do 

país (MORAIS, 2005).  

Em  contraponto,  a  indústria  da  construção  civil,  com  seu  poder  multiplicador  na 

economia,  tem  sofrido  nos  últimos  20  anos  um  processo  de  estagnação,  com  uma  média 

reduzida no ritmo de construções populares,  mormente após a desativação do BNH (Banco 

1  O sistema de contas nacionais do IBGE referente ao segmento de cerâmica vermelha apresenta dados pouco detalhados  quanto à 
participação do segmento no PIB do país, além de discordantes dos dados informados pela Anicer- Associação Nacional da 
Indústria Cerâmica e pela ABC – Associação Brasileira de Cerâmica.
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Nacional da Habitação), o que restringiu o acesso ao financiamento. Entre 1996 e 2005, houve 

uma expansão média de 154 mil habitações /ano, com pouca variação, financiadas pelo SFH - 

Sistema Financeiro da Habitação, sendo 80% nas zonas urbanas. No entanto,  para enfrentar a 

crise habitacional seriam necessárias pelo menos 712.700 novas unidades por ano nas cidades, 

diante do atual déficit de habitações no país, da ordem de 7,0 milhões de unidades (REVISTA 

ANICER, 2006), o que indica a necessidade de atender a quase 22 milhões de habitantes1 (por 

volta de 12% da população do Brasil).  Este déficit habitacional é fortemente concentrado entre 

as famílias com renda mensal inferior a 5 salários mínimos (SAFADY, 2006), o que indica a 

demanda  por  habitações  populares  para  as  camadas  de  baixa  renda.  Estudo  da  GVconsult 

(2005), encomendado pelo Sinduscon-SP e baseado em dados da PNAD (Pesquisa Nacional de 

Amostra de Domicílios),  realizada em 2001 (IBGE, 2006), mostra que o déficit habitacional 

está concentrado no estado de São Paulo (20%), que junto com os estados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, representa 38% do déficit nacional de habitação. Os piores índices relativos são 

dos estados do Amazonas, Pará e Maranhão e os melhores, dos estados de Goiás, Santa Catarina 

e Paraná. 

Nos últimos dez anos, o fracasso da política habitacional se concentrou no atendimento 

das populações pobres, o que se manifesta pelo aumento do número de habitações inadequadas, 

que se elevou em 41,5% (REVISTA ANICER, 2006). Segundo pesquisa do Banco Mundial 

(BMUNDIAL,  2005),  339.300  brasileiros  correm risco  de  vida  sob  o  teto  em que  vivem, 

morando em 117 mil  habitações condenadas pelas autoridades de defesa civil  pelo péssimo 

estado de conservação ou pelas condições impróprias de segurança. Nas áreas urbanas, 14,5% 

das moradias  não oferecem condições  mínimas de dignidade,  e  2,34 milhões  de  brasileiros 

vivem nas ruas, enquanto que quase 10 milhões vivem em 3,3 milhões habitações precárias com 

duas ou mais famílias (REVISTA ANICER, 2006).

Diante desse quadro de ausência de política urbana clara e eficaz, baixo crescimento 

econômico,  êxodo  rural,  com  forte  concentração  dos  bolsões  de  pobreza  junto  às  grandes 

metrópoles,  vicejaram no Brasil  as  sub-habitações,  estabelecendo um processo crescente  de 

urbanização popular  descontrolada (favelização),  com destaque para  a  periferia  das  grandes 

cidades, demandando material de construção de baixa qualidade, com destaque para os blocos 

de vedação e para as lajes de alvenaria (MORAIS, 2005). Por outro lado, a demanda por telhas, 

insumo de preço relativamente elevado, é irrisória para a clientela de baixo poder aquisitivo, 

diante de uma mudança gradativa de padrão cultural de construção, induzido pela concorrência 

1 Segundo  o mais recente censo do IBGE, realizado no ano 2000 (censo2000@ibge.gov.br), a relação de densidade domiciliar 
média no país era de 3,13 habitantes por domicílio (IBGE, 2000). 
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de outras soluções mais simples e baratas, eventualmente mais precárias para a execução de 

cobertura de laje, como o emprego de coberturas de fibrocimento e madeira, ou mesmo o não 

emprego de cobertura de laje. De qualquer forma, os preços dos materiais de cerâmica vermelha 

de natureza menos sofisticada, como o dos blocos de vedação 20x20x10 e das telhas tipo plan, 

vem apresentando tendência decrescente em relação ao valor do salário mínimo nos últimos 

quatro anos, como indica o gráfico a seguir, permitindo projetar uma perspectiva mais positiva 

para a difusão dos materiais de cerâmica vermelha na construção popular.  

Gráfico 1: Comparação entre as evoluções do salário mínimo e do custo do 
milheiro.

Obs.: Considerando blocos de vedação de dimensões 20x20x10 e telhas do tipo plan
Fonte: INT, 2006.

Segundo  o  Censo  Demográfico  do  IBGE  de  2000  (IBGE,  2000),  o  Brasil  possuía 

naquele ano 16.433 favelas, com destaque para as cidades de São Paulo (612), Rio de Janeiro 

(513),  Fortaleza  (157),  Guarulhos  (136)  e  Curitiba  (122).  Somente  no  Rio  de  Janeiro  (5,9 

milhões  de  habitantes),  existiam  então  1,1  milhão  de  habitantes  residindo  em  locais  de 

desorganização urbana e  favelas  (18,6%),  envolvendo um total  de 308.000 habitações,  com 

médias de 3,57 habitantes por residência e de 600 habitações por favela (IBGE, 2000).  

Com  relação  à  política  de  urbanização  de  favelas,  o  Governo  Federal,  através  do 

Ministério  das  Cidades,  investiu  R$ 300  milhões  em  2006  visando  priorizar  a  solução  do 

problema nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, envolvendo desde a regularização de lotes 

e concessão de escrituras, até a melhoria das moradias e eliminação das áreas de risco, passando 

pelo saneamento básico e drenagem (MC, 2006). 

11

Evolução - Salário Mínimo x Custo do Milheiro

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ano

R$

Salário (R$) Bloco de Vedação (R$) Telha (R$)



Essa ação inicial faz parte do Projeto Moradia do Ministério das Cidades, que tem como 

intuito a mobilização da sociedade civil pelo direito à moradia digna, buscando assentar as bases 

para a superação do enorme déficit habitacional que atinge principalmente os mais necessitados 

e suas famílias. Para tanto, o Projeto Moradia prioriza o estímulo à construção de habitações, 

impulsionando o processo de barateamento dos materiais de construção, com ênfase em critérios 

de padronização e fixação de normas para os produtos, incentivando as prefeituras e estados a 

investirem em empreendimentos  de  moradias  populares,  financiando  de  modo  prioritário  a 

população com renda familiar até 12 salários mínimos e as regiões onde o déficit habitacional é 

mais severo,  implementando uma política maciça de concessão de subsídios,  viabilizando o 

pagamento dos financiamentos pelas famílias beneficiárias  (MC, 2006)1. Todavia, a demanda 

por recursos financeiros para sua solução é considerável,  tendo sido previsto, somente para 

2006, um investimento da ordem de R$ 10 bilhões, envolvendo de modo destacado a aquisição 

e a construção de novas unidades habitacionais, o que gerou cerca de 100 mil novos empregos 

na construção civil em 2006 (MC, 2006). 

Vale lembrar que o segmento de cerâmica vermelha já conta desde 2001 com isenção de 

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em sua produção e que os incentivos previstos se 

dirigem tanto à compra, como à reforma e construção de imóveis novos e usados (MF, 2006). 

No  cenário  internacional,  desde  1990,  a  produção  global  de  blocos  e  telhas  de  cerâmica 

vermelha tem se expandido de forma considerável. Em 2005, o setor gerava  no mundo cerca de 

26 bilhões de euros/ano, representando por volta de 20% das vendas do segmento cerâmico 

mundial, através de produtos que alcançaram em muitos mercados altos índices de qualidade 

(MOUTIN, 2006). Uma das mais recentes fronteiras de crescimento do setor é a China, onde o 

segmento de blocos cresceu enormemente em um período de tempo muito curto, da mesma 

forma que nos países de língua árabe, no norte da África (MOUTIN, 2006). 

Nesse  contexto e  diante  da  expectativa  de  crescimento do setor  de  materiais  para  a 

construção civil, o segmento brasileiro de cerâmica estrutural (telhas, pisos, tubos e blocos (de 

vedação,  estruturais  e  para  lajes)  em função de seu conservadorismo quanto às  tecnologias 

empregadas, envolvendo em muitos casos a produção artesanal, pouco controle de qualidade e 

contingentes de mão de obra pouco treinada ou atualizada, não tem evoluído a contento em 

1  Dentre os projetos habitacionais do Ministério das Cidades para financiamento de moradias de baixa  renda (renda familiar abaixo 
de 5 salários mínimos),  destacam-se o PRÓ-MORADIA (recursos do FGTS, estados e municípios para população em situação de 
vulnerabilidade social e renda familiar abaixo de 3 salários mínimos),  PROGRAMAS DE CRÉDITO SOLIDÁRIO (voltado para 
associações de famílias com renda bruta mensal de até 3 salários mínimos), DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (com opção 
de compra),  DE  SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,  PROGRAMA HABITAR BRASIL (voltado para 
obras de infra-estrutura urbana e de ações de intervenção social e ambiental em municípios)  e PROGRAMA MORAR MELHOR 
(apoio ao poder público para construção habitacional destinada a famílias de baixa renda com recursos do orçamento da União). 

12



termos de rentabilidade, escala de produção e qualidade. Esta última, considerando a avaliação 

do consumidor final, interfere em vários aspectos da dinâmica comercial do produto, tais como 

conforto ambiental, segurança, solidez, vida útil e estética, expondo os produtos da cerâmica 

vermelha à comparação com outras soluções. Isto vem permitindo ao longo das últimas décadas 

a concorrência crescente de outros tipos de material, tradicionais e novos, como gesso comum e 

acartonado, construções metálicas, composições de material metálicos, como aço galvanizado e 

não metálicos, como o gesso, madeira (comum, aglomerada,  compensado,  MDF),  mármore, 

pedras  diversas  e  granito,  fórmica,  ardósia,  vidro,  cerâmica  branca  (revestimento)  e 

principalmente de cimento e blocos de concreto. Quanto a estes dois últimos, apesar de seu 

avanço  no  mercado  da  construção  civil,  induzido  por  uma  "cultura  do  concreto  armado" 

ocorrida  no  país  no  período  do  Pós-Guerra,  apesar  de  algumas  vantagens,  apresentam 

limitações,  como  o  custo  construtivo  mais  elevado  e  características  termo-acústicas  menos 

favoráveis. Quanto à questão de consumo energético em sua produção, a indústria do cimento 

envolve temperaturas mais elevadas de processo (1500 °C) contra 950 °C,  nas indústrias de 

cerâmica vermelha e com isso, maior consumo energético específico (SOARES, 2004). Quanto 

à  questão  ambiental,  relacionada  às  emissões  de  gases  de  efeito  estufa,  especificamente  o 

dióxido  de  carbono,  tal  fator pode  representar  um  aspecto concorrencial  favorável  a  ser 

explorado pela indústria de cerâmica vermelha. Em 2006, as emissões totais de gases de efeito 

estufa da indústria de cimento representavam 7,7% das emissões totais no mundo (TAYLOR, 

2006),  sendo 70% dessas emissões derivadas do processo de produção e 30% derivadas do 

consumo energético (TAYLOR, 2006 e IPCC, 2006). 

Muitas vezes, os materiais concorrentes, novos e tradicionais, envolvem possibilidades 

de  melhor aproveitamento,  com significativas  reduções de  perdas na  produção,  transporte e 

principalmente  na  obra,  o  que,  de  certa  forma,  vai  redefinindo  ou  modificando  de  modo 

gradativo o perfil da tradição cultural dos métodos da construção civil e exigindo da cerâmica 

vermelha  novos  padrões  tecnológicos,  já  alcançados  em alguns  mercados  europeus  (MÁS, 

2005).  A  tecnologia  da  cerâmica  "rolada"  é  um  bom  exemplo  de  elevação  do  padrão 

tecnológico,  por  envolver  a  produção  de  blocos  estruturais  de  grande  porte  (maior  de  que 

15 kg/unidade)  e  elevada  precisão  dimensional  (blocos  com  superfície  de  assentamento 

retificadas, com precisão de cerca de 0,5mm), e uso de argamassa com espessuras de até 3 mm, 

permitindo  modularidade,  rapidez,  isolação  termo-acústica  (blocos  vazados),  precisão 

construtiva e minimização de perdas e de custos.

Diante da perspectiva de atendimento da demanda reprimida da construção civil, que 

tem como estímulo as medidas favoráveis ao crédito impostas pelo Banco Central e as novas 

leis que buscam incentivar o mercado imobiliário, como a isenção de tributação de renda sobre 
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a venda de imóveis usados para a compra de imóveis novos (Lei n0 10.998, de 15/12/04) as 

alterações de cláusulas de fianças imobiliárias (Portaria Interministerial n0 335, de 29/09/05) e 

os incentivos fiscais a alguns produtos da cesta de construção (ANICER, 2006a) há uma boa 

expectativa de retomada de crescimento do segmento de cerâmica estrutural, todavia com um 

sério risco de perda dessa oportunidade, em função da concorrência dos outros segmentos da 

indústria de materiais de construção. Alguns ceramistas antevêem a possibilidade de falta de 

produtos  de  cerâmica  estrutural  em  determinadas  regiões,  em  função  de  fatores  como  a 

necessidade  de  aumentar  a  espessura  das  paredes  e,  consequentemente,  aumentar  os  custos 

associados ao consumo de argila,  e  a dificuldade que alguns produtores de telhas enfrentarão 

para colocar seus produtos em lojas propensas a restringir a compra de materiais não conformes, 

o que deverá acarretar uma grande movimentação do setor para melhorar a qualidade de seus 

produtos (ANICER, 2006). Em função da grande quantidade de empresas que fecharam nos 

últimos cinco anos, conforme se verifica na totalização decrescente do número de empresas do 

segmento registradas no Anuário da ABC, pode-se esperar que, se o mercado imobiliário voltar 

a crescer de maneira rápida, a indústria de cerâmica vermelha terá dificuldades de atendimento 

imediato da demanda. Por outro lado, a perspectiva inicial de muitos ceramistas de que, com um 

cenário tão favorável, será fácil lucrar, poderá ser contrariada, justamente pelo maior poder de 

mobilização e competitividade do setor de cimento (EMILIANO, 2006).

Por  outro  lado,  PORPINO  (2002) afirma  que  no  mercado  de  blocos  cerâmicos  é 

razoável manter estoques de produtos acabados. Geralmente o ceramista teme que, na ausência 

de estoques, a demanda seja suprida pelo concorrente. Quando a demanda excede a quantidade 

produzida no período, é provável que seja suprida por meio de uma redução de estoques, sem 

exigir para isso um aumento de preços. Esta é a razão  porque muitos ceramistas  mantêm a 

manutenção de certa capacidade ociosa em suas empresas. Nestas condições, a elasticidade da 

oferta para o mercado se torna infinita: cada ceramista tenta administrar um preço ao qual está 

disposto vender a quantidade demandada. Assim, a soma de todas as ofertas resulta numa curva 

horizontal para o mercado. Nessa curva, o preço de mercado pode ser calculado como a média 

dos vários preços praticados, ponderado pela participação de cada produtor nas vendas totais. 

As curvas de oferta horizontais caracterizam os mercados de preço rígido, onde um aumento 

inesperado de demanda, por exemplo, deve reduzir a disponibilidade do produto. Os estoques 

diminuem, mas os preços não se alteram, já que, havendo uma capacidade ociosa, a produção 

poderá aumentar de forma a satisfazer o novo nível de demanda e a reconstituir o nível dos 

estoques, num prazo relativamente curto. Nos mercados de preço rígido,  o preço não é objeto 

de expectativas de mercado, mas de decisão do empresário. Qualquer flutuação da demanda se 

reflete na quantidade vendida e não no preço. Logo o objetivo do ceramista é conciliar a rigidez 
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de  preço  em  relação  à  demanda  com  a  obtenção  de  uma  taxa  de  lucro  desejada.  Para  o 

ceramista, de certa forma, toda mudança de preço é complicada, já que pode afetar a demanda 

de  forma imprevista.  Tais  motivos  podem tornar  desaconselhável  o  repasse  aos  preços.  Às 

vezes,  os ceramistas ficam com o temor de perder fatias  de mercado para os concorrentes, 

pensando que estes não irão alterar seus preços (PORPINO, 2002). Dessa forma, evidencia-se 

uma possibilidade de estratégia de concorrência dos ceramistas também em relação aos novos 

entrantes, fabricantes de outros tipos de materiais, com aparente potencial de crescimento de 

participação no mercado de materiais para a construção civil.  

Em palestra proferida no 10º Encontro de Sindicatos Cerâmicos da Região Nordeste, o 

consultor  e  professor  José  Vitório  Emiliano  embasa  sua  tese  da  concorrência  do  setor  de 

cimento com a cerâmica estrutural (EMILIANO, 2006), considerando os seguintes fatores: base 

tecnológica da indústria (cerâmica estrutural com defasagem tecnológica superior a 30 anos, 

com  plantas  e  equipamentos  ultrapassados  limitando  a  produtividade,  contrastando  com  a 

indústria  de  cimento,  que tem mantido  contínuos investimentos  em tecnologia),  capacidade 

associativa e de mobilização (o segmento de cerâmica estrutural apresenta entidades de classe 

reconhecidas em todo o país, mas encontra dificuldades de sensibilização e mobilização dos 

produtores, ao contrário do setor de cimento), imagem do setor e do produto (o setor cerâmico é, 

com freqüência, associado a problemas ambientais, legais, fiscais e de qualidade, muitas vezes, 

de forma injusta,  ao contrário do setor de cimento, que investe mais,  e  há mais tempo, em 

qualidade),  atuação  junto  aos  formadores  de  opinião  (no  setor  cerâmico,  as  estratégias  são 

geralmente pontuais e executadas de modo isolado, enquanto que no setor de cimento existe 

uma estratégia definida, com atuação contínua junto aos projetistas) e evolução do preço de 

mercado (na cerâmica estrutural, o valor de mercado é baixo, e o lucro duvidoso, enquanto que 

no setor de cimento, apesar de certo congelamento de preços entre 2003 e 2004, os fabricantes 

operam, mesmo assim, com lucro). Emiliano (2006) lembra que, no final da década de 90, a 

indústria de cimento contratou uma consultoria internacional com a finalidade de avaliar as 

perspectivas  de  mercado e  orientar  ações  estratégicas  para  vencer a  recessão.  Pouco tempo 

depois,  nasciam  novas  fábricas  de  produtos  de  concreto  alternativo  aos  cerâmicos  e, 

coincidentemente ou não, teve início a retração da indústria de cerâmica estrutural. Segundo o 

CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção (EMILIANO, 2006), entre 1999 e 2005, o 

faturamento do segmento de artefatos de cimento cresceu 42%, principalmente os produtos de 

fibrocimento, tubos, lajes e postes, ao passo que os blocos de concreto (70% de vedação, 20% 

de  aplicação  externa  e  10%  estruturais),  que  representam  13%  de  todo  o  setor,  tiveram 

decréscimo de  3,5% de  faturamento  entre  2002 e  2005.  Em 2005,  o  faturamento  anual  do 

segmento de blocos de cimento, por volta de R$ 1 bilhão, representava 15% do faturamento 
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total do setor de blocos cerâmicos, concentrando 60% de seu faturamento no estado de São 

Paulo, onde, de fato, o mercado comprador dos blocos cerâmicos evoluiu, ao contrário do resto 

do país. Assim, num possível processo de retomada da construção civil, a indústria do cimento e 

seus produtos estarão em uma posição muito favorável para capitalizar boa parte dos benefícios, 

caso os ceramistas não modifiquem suas estratégias de atuação (EMILIANO, 2006).

Em contrapartida, a indústria de cerâmica estrutural, diante da perda de mercado e da 

perspectiva de retomada de crescimento da construção civil, vem procurando explorar melhor o 

segmento de pisos e telhas extrusados e de telhas esmaltadas. Algumas soluções promissoras, 

como a dos blocos estruturais, que permitem construções populares mais baratas e rápidas em 

seu  processo  de  construção  e  mesmo,  construções  de  até  cinco  pavimentos,  substituindo 

concreto  e  aço  estrutural,  além de  concreto  de  revestimento,  no  caso  de  paredes  internas, 

permitem reduzir custos com material e mão de obra, além do tempo da operação de construção 

(SINDICERCON/SP,  2006).  Esta  nova  técnica  construtiva  permite  a  exploração  de  novos 

mercados para a cerâmica vermelha, que consideram tanto a possibilidade de redução do custo 

total  da  obra,  como  de  aumento  da  participação  da  cerâmica  vermelha  no  custo  final  da 

habitação  popular.  Já  existem  projetos  de  construção  de  casas  populares  de  52  m² 

(SINDICERCON/SP,  2006),  com  paredes  estruturais  e  de  vedação,  além  de  telhados  de 

cerâmica  vermelha  ao  custo  de  R$ 17  mil  (projeto  Acertar/Acervir,  Senai/SP) 

(SINDICERCON/SP,  2006),  incidindo  em  apenas  5%  do  custo  total  de  construção 

(SINDICERCON/SP, 2006), utilizando blocos estruturais que dispensam a furação de paredes 

para a passagem vertical de dutos hidráulicos e elétricos. Esta solução permite a eliminação do 

uso tradicional de ferragens e concreto, assim como a construção de vigas e colunas, o que 

reduz perdas, envolve menos mão de obra e dá mais velocidade à obra (uma casa com 2 quartos, 

sala, cozinha, banheiro, lavanderia, pode ser construída em 5 dias), o que diminui muito os 

gastos com mão de obra, vantagem de grande potencial de extrapolação em obras de grande 

escala (SINDICERCON, 2006). 

O custo específico estimado é da ordem de R$ 335,00 / m² (SINDICERCON, 2006) um 

valor extremamente atrativo se for  comparado a outras técnicas de construção de habitação 

popular, com outros tipos de material (gesso - R$ 400,00 / m² e 12 dias como prazo médio de 

construção  de  uma  habitação  popular  -  SINDUGESSO  (2006);  sistema  "steel  frame", 

empregando chapas de gesso acartonado fixadas sobre estruturas metálicas - R$ 450,00 / m² e 

redução em quase três vezes no tempo de obra, em relação ao método tradicional com alvenaria) 

(SINDUGESSO, 2006). Apenas como referência, o custo específico da habitação popular pela 

técnica tradicional era R$ 508,00 / m²  (sendo 55,1% referente a materiais de construção), em 

dezembro  de  2004,  para  uma habitação  de  50  m²  (custo  total  de  R$ 25.400,00),  com uma 
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participação dos materiais de cerâmica vermelha no custo com materiais da ordem de 10 a 15% 

e no custo total, da ordem de 5 a 10% (SCHWOB, 2006). Em 2006, o custo específico de uma 

habitação popular estava por volta de R$ 600,00 / m², considerando a variação do  Índice da 

Construção Civil  no período dez/2004 a maio/2006 (SINDUGESSO, 2006).  Para efeito de 

comparação, na Europa são as seguintes as relações de participação dos materiais cerâmicos 

estruturais, em t / m², de construção, para casas e construções de até 3 ou 4 andares: blocos - 

0,50 a 0,70; telhados - 0,03 a 0,06 e outros - 0,10 a 0,15, totalizando uma relação média da 

ordem de 0,77 t / m², levando a valores de participação dos produtos de cerâmica vermelha da 

ordem de 2 a 3% do custo total de construção (FACINCANI, 1993), valendo lembrar que, nesse 

caso, não se trata de habitações populares.

No segmento produtivo da cerâmica estrutural no Brasil predomina o perfil de empresas 

pequenas e médias, com origem e administração familiar, muitas vezes, com gerenciamento 

pouco  dinâmico  e  profissional,  estruturas  empresariais  arcaicas,  baixo  percentual  de 

reinvestimento, baixa velocidade de atualização, modernização restrita, pouca incorporação de 

inovações, evidenciando, em geral, um processo de avanço tecnológico lento e defasado em 

relação a outros segmentos do setor da construção civil, mantendo com frequência os mesmos 

métodos de administração de décadas passadas. As dificuldades de colocação em prática de um 

modelo adequado de gestão têm levado muitas empresas a se aproximarem da informalidade. 

O segmento também sofreu os efeitos do desaquecimento da economia e da redução do 

ritmo de execução de projetos de construção popular, ligados diretamente ao tipo de produto 

fabricado, distintamente dos outros segmentos cerâmicos, que de certa forma comercializam 

produtos  menos  ligados  ao  consumo  popular.  Recentemente,  a  evolução  tecnológica  da 

produção de blocos estruturais permitiu o começo da exploração do mercado de construção de 

habitações populares e de maior porte (até cinco andares), além da substituição de concreto de 

revestimento em paredes internas.

No quadro de acirramento da concorrência de mercado, o problema da qualidade do 

produto começa a ser  combatido com o investimento crescente, dentro do PSQ - Programa 

Setorial  da  Qualidade1,  em  considerável  número  de  empresas,  ainda  que  permaneça  um 

contingente minoritário. Por outro lado, a estimativa de empresários e consultores, interessados 

numa  prática  de  concorrência  mais  justa, é  a  de  que,  nos  próximos  cinco  anos,  com  o 

estabelecimento  de  normas  mais  rígidas  pela  ABNT,  fiscalizadas  pelo  INMETRO,  o 

1  Programa adotado no segmento de cerâmica vermelha, com o apoio do INMETRO, que através da revisão de normas técnicas de 
produtos, visa incrementar o processo de certificação dos mesmos e com isso aumentar o nível de qualidade da produção e de 
competitividade das empresas do segmento.
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incremento do Programa Brasileiro  da  Qualidade e  Produtividade do Habitat  (PBQP-H)1,  o 

investimento crescente das empresas em qualidade, além do aumento do padrão de exigência do 

consumidor,  estimulado  pela  maior  divulgação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  as 

empresas que investem em qualidade já venham a ser a maioria no mercado, enquanto que as 

que continuarem praticando a concorrência desleal tenderão a fechar (TAVARES, 2004).

A incompatibilidade entre custos de produção e preço de venda é a razão direta para a 

inviabilidade e o atraso tecnológico da cerâmica vermelha no Brasil. O setor passa de modo 

constante  por  um ciclo  vicioso  que  abrange  os  seguintes  fatores:  falta  de  faturamento  das 

empresas  e  despesas  elevadas;  impossibilidade  ou  falta  de  atrativos  para  investimentos  de 

capital; plantas obsoletas, baixa produtividade e atraso tecnológico; grande volume de produção 

com baixa qualidade e baixo valor de mercado (EMILIANO, 2006). Assim, as empresas que 

trabalham com esses fatores geram uma incompatibilidade entre custos e preços de venda, que 

acabará por levá-las à insolvência. A saída desse ciclo vicioso é o investimento em tecnologia e 

qualidade,  que  permita  uma  maior  produção,  a  redução  de  custos  e  um  valor  de  venda 

compatível com os custos, agregando valor ao produto. Tais empresas deverão abocanhar uma 

fatia  cada  vez  maior  do  mercado,  enquanto  que  as  cerâmicas  tradicionais  tendem  a  ser 

gradualmente eliminadas do mesmo (EMILIANO, 2004). 

Finalmente,  a  área  de  fabricação  de tubos  cerâmicos  para  saneamento  também vem 

sofrendo forte concorrência de outros materiais (tubos de PVC), num cenário concorrencial em 

que o contratante é quase sempre o setor público, num cenário nacional de grande carência de 

sistemas de esgotamento sanitário. No Brasil, em 1999, apenas 38% da população contava com 

rede de esgoto e 93% com água potável (ABC, 2002). A demanda de tubos cerâmicos para esta 

destinação  não  tem  sido  condizente.  Isto  faz  com  que  o  setor  opere  bem  abaixo  de  sua 

capacidade  produtiva,  com um pequeno  número  de  empresas  concentrando  boa  parcela  da 

produção em São Paulo e Minas Gerais (ABC, 2002). Os mercados maiores, localizados nos 

centros mais desenvolvidos, são alimentados por grandes fabricantes com produtos geralmente 

de qualidade superior, enquanto que as obras públicas do interior têm, com maior frequência, 

1  Programa integrado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades; trata-se de um instrumento do governo federal 
para cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul (Conferência do Habitat II - 
1996). A sua meta é organizar o setor da construção civil  em torno da melhoria da qualidade do habitat  e da modernização 
produtiva,  envolvendo ações  como:  avaliação  da  conformidade  de  empresas  de  serviços  e  obras,  melhoria  da  qualidade  de 
materiais, formação e re-qualificação de mão-de-obra,  normalização técnica, capacitação laboratorial, avaliação de tecnologias 
inovadoras, informação do consumidor e promoção da comunicação entre os setores envolvidos. Estas ações visam o aumento da 
competitividade do setor, a melhoria da qualidade de produtos e serviços, a redução de custos e a otimização da aplicação de 
recursos públicos,  de  modo a  criar  um ambiente  de  isonomia  competitiva,  que  propicie  soluções  mais  baratas  e  de  melhor 
qualidade para a redução do déficit habitacional no país, em especial, a produção habitacional de interesse social, integrando 
construtores,  projetistas,  fornecedores,  fabricantes  de  materiais  e  componentes,  comunidade  acadêmica,  entidades  de 
normalização, além do Governo Federal.       
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como fornecedores os pequenos fabricantes de produtos de qualidade inferior (ACERTUBOS, 

2005). Após o desenvolvimento na década de 90 das juntas elásticas de borracha para tubos 

cerâmicos (antes só havia betume ou junta de argamassa), ficaram resolvidas as questões de 

estanqueidade e facilidade de montagem na obra, não esquecendo a durabilidade maior que 100 

anos do tubo cerâmico (ACERTUBOS, 2005), além de sua destacada resistência à corrosão, 

abrasão, boas características de resistência mecânica e de escoamento (ACERTUBOS, 2005). 

Fora isso, a energia requerida no processo de fabricação de tubos envolve relações específicas 

de consumo de energia vantajosas, como se pode ver a seguir:

Tabela 1: Comparação entre o consumo de energia exigido para a fabricação de 
tubulações de 100mm de diâmetro com diversos tipos de materiais.

Tipo de Produto Consumo de energia na 
fabricação (MJ/m)

Tubo cerâmico 91

PVC 152

Cimento 169

Resina e fibra 186

Ferro fundido 833
Fonte: Anuário Brasileiro de Cerâmica, 2006 

2.2. Caracterização Geral do Segmento de Cerâmica Vermelha no Brasil

O  setor  cerâmico  no  Brasil  tem  uma  grande  importância  econômica,  com  uma 

participação  no  PIB  nacional,  da  ordem  de  1,0%,  além  de  apresentar  características  de 

capilaridade no cenário da economia, com a participação de micros, pequenas, médias e grandes 

empresas,  em todos os  estados,  no interior  e  nas  regiões metropolitanas,  em boa parte  dos 

municípios do país. 

O setor de cerâmica estrutural no Brasil, que responde por cerca de 0,4% do Produto 

Interno Bruto do país, valor equivalente a R$ 6,0 bilhões/ano (ABC, 2006), conta com 5.500 

empresas  de  cerâmica  vermelha,  na  maior  parte,  pequenas  e  médias  empresas  de  origem 

familiar, envolvendo  a oferta de 214.000 empregos diretos. A produção nacional, segundo a 

mesma fonte é da ordem de 2.500.000 milheiros/mês1 e vem se mantendo nesse patamar desde 

1 A conversão de milheiro em unidade de massa depende da natureza do produto  fabricado, variando, em geral, de 1.700 
kg/milheiro a 2.500 kg/milheiro, tanto  para blocos cerâmicos de vedação, como para  telhas, podendo ultrapassar 3.000 
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1993. Ela se compõe de 84,5% de blocos e lajotas, produzidos em cerca de 4.600 empresas e de 

15,5% de telhas e pequena parcela de pisos extrudados, produzidos em cerca de 900 empresas, 

além de 11 empresas de produção de tubos (5.580 km/ano), equivalendo a um processamento 

total de 82,3 milhões de t de argila por ano e a uma produção de cerca de 65.000.000 t/ano 

(ABC, 2006). Com isso, a produção mensal média por empresa é de 492 milheiros, enquanto 

que a produtividade média por trabalhador, é da ordem de 12,6 milheiros/trabalhador.mês, valor 

de  15  a  20  vezes  menor  que  a  produtividade  média  européia  atual,  acima  de  200 

milheiros/trabalhador.mês. Os fornos mais empregados são os dos tipos intermitentes (68%), 

semi-contínuos (28%) e contínuos (4%) (ZUCCO, 2006 e NERI, 2004), com pouco mais de 

30% da produção nacional processada em secadores, em boa parte concentrados nas regiões sul 

e parte da região sudeste, com menores taxas de  insolação (SCHWOB, 2006).

A distribuição da produção nacional  da cerâmica vermelha por estados é  a seguinte 

(mil milheiros/mês):

Tabela 2: Distribuição por Estado da produção nacional de cerâmica vermelha.

Estado
Qtd. (mil mi-

lheiros/mês
Estado

Qtd. (mil mi-

lheiros/mês
Estado

Qtd. (mil mi-

lheiros/mês

São Paulo 540 R. G. do Norte 83 Amazonas 30

Minas Gerais 300 Espírito Santo 50 Alagoas 26

R. G. do Sul 250 Pernambuco 45 Dist.Federal 20

Paraná 200 Maranhão 40 Mato G.do Sul 17

Rio de Janeiro 150 Tocantins 22 Mato Grosso 15

Santa Catarina 150 Pará 35 Acre 6

Bahia 130 Sergipe 30 Roraima 6

Goiás 120 Piauí 30 Amapá 6

Ceará 120 Paraíba 40 TOTAL 2.461
Fonte: Anuário Brasileiro de Cerâmica, 2003 e SCHWOB, 2005.

Além dos milhares de unidades de produção, as empresas de cerâmica vermelha contam 

também com a sua vertente mineradora, envolvendo as jazidas de argila que, em boa parte dos 

casos, são parte integrante do negócio da empresa. Sua demanda de insumos é ampla, incluindo-

se máquinas, matéria-prima, lubrificantes, pneus, e principalmente energia (lenha, gás natural, 

eletricidade, óleo combustível, óleo diesel, GLP, resíduos de biomassa e outros), formando um 

cenário de demanda energética ampla, de forte participação em seus custos de produção e que 

envolve uma parcela significativa do consumo energético industrial do país, de energia elétrica 

kg/milheiro, no caso de blocos estruturais, aspecto que varia regionalmente no país. Para efeito de consideração geral para o 
mercado brasileiro considera-se neste trabalho o valor médio de 2.000 kg/milheiro.   
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(1,8% do  consumo elétrico  industrial)  e  principalmente  de  combustíveis  (total  de  3.142  x 

10³tep/ano ou 5,4% de todo o consumo industrial de combustíveis em 2005) (valores referidos 

ao BEN, 2006 e aos dados deste trabalho, apresentados no capítulo 4)1. 

Um importante  desafio  a  ser  enfrentado  pelas  empresas  de  cerâmica  vermelha  nos 

próximos anos será o de se adaptarem ao mercado cada vez mais competitivo, considerando que 

a melhoria da qualidade e, por conseqüência, o aumento do valor agregado do produto final, irá 

permitir  a  comercialização  do  produto  em  distâncias  maiores,  ampliando  seus  mercados 

compradores,  o  que  também  vai  gradativamente  gerando  maiores  interferências  entre  os 

mercados.  No  caso  das  empresas  pequenas  localizadas  no  interior,  contando,  de  modo 

freqüente,  com  mão  de  obra  menos  capacitada  e  insumos  energéticos  menos  nobres,  a 

perspectiva se torna mais difícil, diante do risco de sofrer a concorrência de fabricantes distantes 

de seus mercados, produzindo com melhor qualidade, maiores escalas e custos inferiores. Outro 

aspecto importante para o futuro próximo do segmento é a demanda crescente no mercado de 

produtos mais elaborados, que exigem processos controlados com mais rigor técnico, como as 

telhas, principalmente as esmaltadas e os blocos estruturais. Estes produtos podem aumentar em 

mais  de  cinco vezes  o  valor  agregado médio da  produção tradicional  do  setor  (SCHWOB, 

2005),  permitindo  o  aumento  da  distância  de  comercialização  para  1.000  km  ou  mais 

(SCHWOB, 2005), tratando-se de um atrativo nicho de mercado que vem crescendo no país.

2.3. Evolução do Mercado de Cerâmica Vermelha

2.3.1. Evolução no Mundo

A produção de cerâmica vermelha no Mundo Ocidental, com registros primordiais na 

Antiga  Mesopotâmia  há  7.000  anos,  permaneceu  na  Europa  praticamente  com as  mesmas 

técnicas  artesanais  usadas  na  Roma Antiga  e  na  Idade  Média  até  o  período da  Revolução 

Industrial, quando se começou a empregar acionamentos mecânicos e posteriormente elétricos 

em máquinas de preparo de massa e de extrusão (FACINCANI, 1994). Todavia, até o Pós-

Guerra, na maioria das empresas predominavam os processos intensivos em mão de obra, os 

fornos intermitentes e os produtos de limitada qualidade (FACINCANI, 1994). Até o final da 

1 Os dados de consumo de lenha no setor cerâmico, referidos no BEN, 2006, não consideram uma ampla parcela adquirida  de 
resíduos agrícolas e industriais, que representam parte considerável da demanda de combustíveis do segmento,  valor estimado 
neste trabalho como acima de 62% da demanda total,  o que distorce sobremaneira o cômputo geral dos combustíveis consumidos 
no segmento.
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década de 50 ainda predominava nos países de clima mais quente da Europa o uso da secagem 

natural, aproveitando a radiação solar local, envolvendo o emprego de mão de obra barata em 

trabalho  ainda  de caráter  artesanal  em muitas  etapas  do  processo  produtivo  (FACINCANI, 

1994).

Somente no final da década de 50 começa na Europa o processo de modernização do 

setor produtivo de cerâmica vermelha, que se dará de forma ampla, com a introdução gradativa 

dos processos contínuos de maior escala produtiva, equipamentos modernos e automatizados, 

menos intensivos em mão de obra, deixando a parcela remanescente apenas para as tarefas de 

supervisão e manutenção (FACINCANI, 1994). Diante desse processo de mudança, as escalas 

de produção unitária das empresas de maior destaque passarão de 18 a 20 mil toneladas por ano, 

como  ocorria  até  meados  da  década  de  50,  para  35  a  40  mil  no  início  da  década  de  60 

(FACINCANI, 1994). No final dessa década as plantas de maior capacidade já atingiam valores 

da ordem de 50 a 60 mil t/ano (FACINCANI, 1994).  Na Europa, durante a década de 90, as 

empresas de maior capacidade atingiam valores de produção anual da ordem de 150.000 t, com 

algumas produzindo até 250.000 t /ano, atingindo elevados ganhos de produtividade em função 

dessa  elevada  escala  produtiva  (FACINCANI,  1994).  Essas  novas  plantas  de  produção  de 

grande capacidade foram substituindo gradativamente as pequenas plantas obsoletas, fazendo 

com que caísse de modo rápido o número de empresas produtoras nos mercados europeus, o que 

também alterou de modo profundo o índice de oferta de empregos no setor. Entre 1962 e 1977, 

o  número  de  plantas  de  produção  e  de  empregos,  estes  pela  automatização  crescente,  no 

segmento de cerâmica vermelha na Europa, caiu da seguinte forma:

Tabela 3: Variação na Europa, entre 1962 e 1977, do número de plantas de produção de 
cerâmica vermelha e empregos no segmento.

País Variação do número 
de plantas (%)

Variação do número 
de empregos (%)

Itália -30 -50

Alemanha -70 -70

Grã-Bretanha -75 -47

França -60 -45

Tchecoslováquia -50 -55

Espanha -50 -18
Fonte: Facincani, 1994

Tais  números  apresentam um aparente  processo de modernização mais  acelerada na 

Itália e de menor intensidade na Espanha, no referido período (FACINCANI, 1994). 
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Na Espanha, segundo a Associação Espanhola de Fabricantes de Blocos e Telhas de 

Argila Cozida – Hispalyt (ASCER, 2006), o processo de concentração do mercado produtivo da 

indústria de cerâmica vermelha na Espanha começou a se consolidar no início da década de 60, 

com a redução do número de empresas e com o  aumento da participação de novas plantas de 

produção de maior capacidade. Este processo ainda perdura e, no começo do século XXI, ainda 

estavam entrando em operação no país empresas com grandes capacidades, com a introdução 

permanente  de  inovações  técnicas  por  uma  questão  de  sobrevivência  no  mercado,  em 

contraponto  com  as  antigas  empresas  familiares,  pouco  avançadas  do  ponto  de  vista 

tecnológico.  A  ASCER  (2005)  aponta  a  demanda  por  qualidade  como  o  fator  que  mais 

influencia positivamente o segmento, já que se trata de um valor cada vez mais exigido pela 

sociedade e pela legislação específica. 

Na década de 50, o setor de cerâmica vermelha na Espanha apresentava por volta de 

5.000 empresas, enquanto que,  em 1990, eram cerca de 700 empresas, sendo 57% operando 

com fornos  Hoffman  e  produtividade  de  800 t/homem.mês  e  43% com  fornos  túnel,  com 

produtividade  de  2.000 t/homem.mês  (ASCER,  2006).  Já  em  2006,  operavam  na  Espanha 

menos de 350 empresas, com uma média de produção por volta de 5.500 t/empresa.mês ou 5,7 

vezes a capacidade média de uma planta de produção no Brasil (ASCER, 2006). A partir do 

final da década de 80, o fenômeno da concentração do mercado produtivo espanhol ocorreu de 

forma mais  intensa,  com o  começo da  forte  indução  exercida  pela  oferta  crescente  de  gás 

natural, que viabilizou a operação de equipamentos e processos em maior escala de produção e 

mais eficientes, incluindo a possibilidade de cogeração. As indústrias cerâmicas têm em geral 

muito maior porte na Espanha (183 t/dia) que no Brasil (33 t/dia), sendo frequente na Espanha a 

ocorrência de empresas com capacidade acima de 800 t/dia e até mais de 1.000 t/dia, destacando 

que com capacidades maiores, se viabilizam os projetos de cogeração e recuperação de calor, 

envolvendo o pagamento de tarifas mais baixas de gás natural.

No final da década de 90, foi criada uma legislação de cogeração muito livre e aberta na 

Espanha, o que fez com que muitos ceramistas se tornassem mais geradores de eletricidade para 

a rede, do que propriamente ceramistas, por terem  dimensionado o sistema de cogeração em 

paridade com a carga térmica, o que levava a uma produção excedente de eletricidade. Ou seja, 

os sistemas estavam super-dimensionados pelo lado elétrico. No começo da década de 2000, o 

gás natural passou a custar mais caro e a eletricidade mais barata, o que resultou em menor 

ênfase em cogerações  “perdulárias” (CASTELLÁ, 2002), enquanto os custos do gás natural e 

do óleo combustível passaram a se equivaler em Euros/kcal. 

Em 2004,  o  faturamento  anual  do  setor  de  cerâmica  vermelha  espanhol  foi  de  3,7 

bilhões de euros, com 46% desse total correspondente às vendas para outros países, envolvendo 
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a produção de 640 milhões de m² de telhas. Para uma produção anual de 23,2 milhões t, o preço 

médio  considerado  do  milheiro  (blocos  e  telhas)  na  Espanha  é  da  ordem  de  319  euros 

(ASCER,2005).

Nos anos 50, a maior incidência da mão de obra sobre os custos de produção na Europa 

era refletida no índice de produtividade média que era de apenas 700 t/homem.ano, enquanto 

que em 2005, com os processos automatizados é da ordem de 3.500 t/homem.ano (ASCER, 

2005). 

Como comparação, a média brasileira atual é da ordem 290   t/homem.ano (ASCER, 

2005). De certo modo, o processo de desenvolvimento tecnológico ocorrido nas quatro últimas 

décadas refletiu uma mudança no perfil de custos de produção de alguns insumos importantes 

da indústria européia de cerâmica vermelha. Enquanto a mão de obra deixou de ser o insumo 

mais  representativo  em função  da  automatização  dos  processos  e  equipamentos,  o  insumo 

energético cresceu em importância, pela incorporação de maquinaria, introdução de secadores, 

sistemas logísticos, como o de transporte de matéria prima e produto. Isto ocorreu de tal modo 

que no período de 1960 a 1983 o custo de mão de obra  no setor  se  elevou em 15 vezes, 

enquanto que o de combustíveis cresceu 21 vezes (FACINCANI, 1994).  

Segundo  FACINCANI  (1994),  a  Itália  era  até  a  década  de  80  o  maior  fabricante 

europeu,  produzindo  anualmente  na  faixa  de  15  a  25  milhões  de  toneladas,  com  amplo 

predomínio de pisos (maior fabricante europeu) e boa participação de blocos ocos, semi-ocos e 

maciços, mas com mínima produção de telhas, da ordem de 1,0 a 1,5 milhão de toneladas de 

telhas  por  ano,  cerca  de  5%  da  produção  total.  Para  efeito  de  comparação,  no  Brasil  a 

participação das telhas na massa total produzida é da ordem de 13 a 16% (ABC, 2006). A 

Espanha,  através de muitos incentivos  oficiais,  foi  de modo gradual  alcançando posição de 

realce no cenário europeu da cerâmica vermelha, atingindo em 2002 a produção de 23,2 milhões 

de t/ano, destacando-se pela ordem na produção de blocos ocos, pisos, semi-ocos e maciços, 

mas também com mínima produção de telhas (ASCER, 2002). No meio da década de 90 a 

existência de fornos de rolos na Espanha para o processamento de telhas cerâmicos era ainda 

pequena, apesar da evidência de crescente interesse de fabricantes de fornos e ceramistas. De lá 

para cá, esta incidência veio se elevando (ASCER, 2006).    

A França, também um dos maiores fabricantes europeus, com valor de produção total 

próximo ao da Espanha, se destaca na fabricação de telhas (FACINCANI,1994), enquanto a 

Espanha,  Alemanha e Itália  são grandes fabricantes de blocos no continente (FACINCANI, 

1994). Na França há menos jazidas de argila, havendo, todavia, mineração de calcáreo, o que 

explica sua tradição na indústria de cimento, onde se destaca a Lafarge, maior empresa do setor 

no  mundo  e  a  Bouygues,  uma  das  maiores  construtoras  no  mercado  mundial.  Na  França 
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predominam as construções de pedra ou de argamassa de cimento, mas com telhas de cerâmica 

(FACINCANI, 1994). 

Em seguida, vem a Grã Bretanha com a produção centrada em blocos maciços e semi-

ocos e a Alemanha, da mesma forma, se destacando em maciços e semi-ocos, com o segundo 

volume de produção de telhas na Europa. De certa forma, o perfil produtivo da indústria de 

cerâmica vermelha de cada país europeu reflete a geologia específica do solo, clima e micro 

climas, além da cultura e tradições. Estes dois últimos aspectos tem sido influenciados cada vez 

mais pela demanda dos mercados de consumo dos países vizinhos, assim como pelas crescentes 

restrições  ambientais  quanto  à  lavra  de  argila  e  aos  métodos  de  produção  cerâmica 

(FACINCANI, 1994 e  ASCER, 2006).    

Com relação ao desenvolvimento dos fornos, os primeiros empregos de fornos de rolos 

com blocos cerâmicos ocorreu nos Estados Unidos (EUA) em 1970 e, logo a seguir, na Europa 

(FACINCANI,  1994).  Essa  tecnologia  de  fornos  rápidos  possibilita  que   países  como  a 

Colômbia produzam telhas de custo atrativo em fornos de rolos operando com gás natural, com 

qualidade, produtividade e custo competitivo suficiente para entrar no exigente mercado dos 

EUA, o que tem ocorrido de forma crescente.  Contudo,  a  América  do Norte  apresenta  um 

quadro de reduzida participação da cerâmica estrutural em função da concorrência do gesso e da 

madeira na construção civil.

Na Itália, ainda na década de 70, começou-se a produzir blocos ocos em fornos leves e 

rápidos de rolos em ciclos de 3,5 horas (FACINCANI, 1994). Um dos avanços da queima semi-

rápida conquistados na época foi o do emprego de vagoneta única para o secador e o forno, o 

que acelera o processo. Nos anos seguintes, a redução do tempo dos ciclos foi conseguida para 

os  produtos  semi-pesados  mediante  a  colocação  do  produto  em monoestrado,  assim como, 

através  do distanciamento  das  peças,  do  apoio  minimizado para  as  peças  e  com a drástica 

redução do peso do revestimento das vagonetas. Para os produtos leves, com muitos orifícios 

passou-se a utilizar a ventilação horizontal através dos orifícios, além de apoios mínimos. Entre 

estes apoios e o  plano da vagoneta  passou-se aproveitar  o  referido volume formado para a 

passagem dos gases quentes e do evaporado1. 

Entre 1985 e 1990, desenvolveu-se na França a queima de telhas prensadas via úmida, 

porém com vagonetas baixas, com cada telha separada em seu suporte refratário com passagens 

superior e inferior dos gases de queima. Este sistema visava uniformizar a telha, estabelecendo 

pilhas de telha mais suporte com não mais que 1,2m de altura (minimização da variação vertical 

1 No capítulo 3 serão descritos os aspectos tecnológicos do processo produtivo de cerâmica vermelha, como o referido no parágrafo. 
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de temperatura). Esta conformação era mantida desde a secagem (mesma vagoneta), permitindo 

um trabalho térmico em cada telha de forma quase individual, com moldes adequados para sua 

acomodação, inclusive para a aplicação em separado de engobe e esmalte (FACINCANI, 1994). 

Na época, já se obtinham ciclos completos de 7 a 8 horas (em indústrias colombianas já se 

obtêm ciclos de 5 a 6 horas). Nessa conformação com o secador em série com o forno já se 

conseguiam na década de 80 ritmos de produção da ordem de 35.000 telhas/dia.forno e sem 

manipulação do produto, entre a moldagem e o final da etapa no forno (FACINCANI, 1994). 

Em  Portugal,  segundo  a  APICER  -  Associação  Portuguesa  de  Indústria  Cerâmica 

(APICER, 2006), existem 159 empresas de cerâmica estrutural, sendo 90% delas com menos de 

60 funcionários e uma média de 28 empregados por empresa, envolvendo uma produção anual 

de 4,8 milhões de t  (13,5 vezes menor que a produção brasileira),  sendo 16,7% de telhas e 

83,3% de blocos, proporcionando um faturamento anual da ordem de 210 milhões de euros. A 

média de produção das plantas industriais é da ordem de 2.500 t/mês (45% da média espanhola), 

destacando que cerca de 2/3 delas contam com equipamentos de menos de 10 anos de uso, o que 

evidencia  um  razoável  processo  de  modernização  em  curso  (APICER,  2006 e  NOVO 

DIRETÓRIO, 2005).    

Quase todas as empresas de cerâmica vermelha se encontram na área de atendimento da 

rede de distribuição de gás natural (Lusitaniagás). Segundo a associação, o custo energético 

total  representa  entre  10 e  35% do faturamento das  empresas,  valor  que depende do valor 

agregado  do  produto  e  do  custo  do  energético  empregado.  Em função  disso,  as  empresas 

portuguesas de cerâmica vermelha, em boa parcela atendidas pelo gás natural, protestavam no 

início dos anos 2000 com relação ao elevado preço desse insumo, atrelado no país ao valor do 

dólar e do petróleo cru, fazendo com que seu preço final  fosse  bem superior ao cobrado na 

Espanha  (APICER,  2006).  A  indústria  portuguesa  de  cerâmica  vermelha  se  concentra  em 

Aveiro, Leiria e Lisboa, havendo reduzida parcela de exportação. Por outro lado, o setor vem 

sendo  modernizado  com  rapidez  em  questões  como  a  qualificação  da  mão  de  obra  e 

automatização de processos, valendo destacar, por exemplo, que mais da metade da produção de 

telhas é certificada (APICER, 2006 e NOVO DIRETÓRIO, 2005). Um tema premente que tem 

afetado de modo intenso o segmento de cerâmica vermelha em Portugal é a questão das cotas de 

emissão de gases de efeito estufa, consideradas muito restritivas e relacionadas a aumentos de 

custo de produção. Estas cotas foram estabelecidas em Portugal pelo PNALE - Plano Nacional 

de  Atribuição  de Licenças  de  Emissão e  têm causado dificuldades  ao setor,  em função da 

necessidade  de  uso  de  combustíveis  de  custo  elevado,  como  é  o  caso  do  gás  natural  em 

Portugal,  o  que  tem  imposto  uma  desvantagem  competitiva  da  produção  portuguesa,  fato 

constatável nos processos de concorrência comercial com os produtos fabricados na Espanha, 
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onde  as  cotas  de  emissão  são  menos  restritivas  e  o  custo  do  gás  natural  é  inferior.  Nesta 

situação, muitas empresas portuguesas se vêem com a produção limitada pelas cotas exíguas de 

emissão, que acabam por provocar níveis de operação das plantas industriais bem abaixo de sua 

capacidade nominal, ociosidade esta que gera ineficiências (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 2006).   

Quanto  à  Alemanha,  seu  parque  fabril  passou  por  grande  processo  de  avanço 

tecnológico nos anos 80 e 90, sendo composto em 2005 por empresas modernas, de grande 

capacidade, operando com gás natural, carvão mineral, GLP e resíduos industriais de outros 

processos  aplicados  na  massa  cerâmica,  tais  como,  isopor,  serragem de  madeira,  grafite  e 

resíduo de celulose (SCHWOB, 2002). Trata-se de plantas de produção com investimentos da 

ordem de US$ 30 a 60 milhões, plenamente automatizadas, operando em dois a três turnos 

diários, com fornos túnel e secadores contínuos de grande capacidade e grande variedade de 

produtos,  muitas  vezes  acima  de  uma  centena,  a  partir  de  diversos  tipos  de  argila,  cuja 

composição é adequada nas dependências da planta produtiva. As jazidas de argila se localizam 

com freqüência a distâncias elevadas, muitas vezes acima de 100 km, evidenciando a restrição 

ambiental para legalização das mesmas. O preço médio da telha na Alemanha é da ordem de 

R$ 2.000,00  /  milheiro  ou  acima,  dependendo  do  tipo  de  revestimento,  sendo  boa  parte 

exportada para os países árabes e o leste europeu. Os blocos estruturais apresentam preço de 

mercado  acima de R$ 5.000,00 / milheiro, abastecendo o mercado alemão, assim como países 

vizinhos, como Itália, Áustria e outros, envolvendo distâncias menores, em função do menor 

valor agregado do produto (SCHWOB, 2002). 

Cresceu também na Alemanha nos últimos 20 anos, assim como na Europa, o número de 

empresas de produção híbrida, envolvendo a fabricação conjunta de cerâmica vermelha (telhas, 

blocos de vedação e blocos estruturais), refratários, cerâmica de revestimento, grés porcelânico, 

gesso,  cimento  e  outros.  Trata-se  de  uma  clara  demonstração  da  noção  conjunta  que  o 

empresariado local tem do setor de Minerais Não Metálicos, ao operarem plantas múltiplas de 

produção,  num  cenário  em  que  as  empresas  não  se  sentem  concorrentes,  considerando  a 

multiplicidade  de  aplicação  dos  minerais  não  metálicos  destinados  à  construção  civil.  Na 

Europa, a visão concorrencial está mais ligada à função do material construtivo. Uma mesma 

empresa pode produzir e fornecer divisórias de gesso acartonado, gesso puro, cimento ou de 

material cerâmico, com a mesma possibilidade de aplicação, podendo também ser de forma 

mais elaborada, pré-montada, modulada e outras. 

Com a chegada na Europa Ocidental  do gás  natural  da  Sibéria  na  década de 80,  o 

mercado produtor da indústria cerâmica na Alemanha, a exemplo de outros países, sofreu um 

processo gradativo de aumento das escalas de produção das unidades produtivas, viabilizando 

processos  de  cogeração,  aumento  de  produtividade  e  automatização  (SCHWOB,  2002). 
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Todavia, as cerâmicas estão sofrendo com a alta dos preços do petróleo e do gás natural, tanto 

que , em muitos casos, a cogeração produz energia elétrica mais cara que a da rede. 

Figura 1: Plantas de produção automatizadas e de elevada capacidade (Alemanha).
Fonte: HENRIQUES, 1999 – projeto em parceria com INT, SEBRAE/RJ, GTZ e SENAI.

Na Alemanha, quando a empresa vende energia elétrica para a rede, a concessionária 

desconta 1 kWh produzido por kWh consumido, o que depende da natureza da energia gerada, 

ou seja, se é alternativa / renovável / limpa (SCHWOB, 2002). Quem cogera e fornece à rede, 

recebe  US$ 0,09/kWh da concessionária (SCHWOB, 2002). Em 2002, com o preço do gás 

natural então vigente,  não compensava cogerar  para receber DM 0,19/kWh fornecido.  Seria 

preciso que o sistema cogerador da empresa tivesse eficiência de 75% e não de 55%, como 

ocorria na empresa  (SCHWOB, 2002).  

28

Tabela 4: Comparação de escalas típicas de produção e de consumo energético específico na 
indústria de cerâmica vermelha na Alemanha e no Brasil, para empresas de grande porte em 

seus respectivos mercados.

Empresa
Produção 
Mensal 
(t/mês)

Consumo Específico 

Térmico (kcal/kg) Elétrico (kWh/t)

Schlagmann 
(AL)

33.000 300 38

Jacobi(1) (AL) 10.000 510 100

Wienerberger 
(AL)

13.500 280 41

Argibem (BR) 3.000 623 56

Tijolar (BR) 2.300 709 56

Pessanha(2)  (BR) 2.700  261 23
                         (1) Fabricante de telhas.
                         (2) uso de argila com elevado teor de material orgânico e secagem natural

Fonte: HENRIQUES, 1999.



Na Itália, em 2006, a indústria cerâmica consumia 1.500 Mm3/ano (4,1 Mm3/dia) e 1,8 

TWh/ano,  sendo  0,5  TWh/ano  (27,8%)  através  de  cogeração  (ASSOPIASTRELLE,  2006), 

iniciativa onde o gás natural de destaca. Entre os anos setenta e noventa, a produção cerâmica 

na Itália quase dobrou, enquanto que sua demanda energética caiu à metade, evidenciando os 

esforços de implementação de medidas de economia de energia a partir da crise do petróleo. Em 

2006,  a  energia  representava  20% do custo  médio  de  produção  no  setor  cerâmico  italiano 

(ASSOPIASTRELLE, 2006).

A partir de meados da década de 90, o mercado de energia elétrica na Europa ficou 

desregulamentado e por isso em países como a Alemanha passou a se poder comprar energia 

elétrica mais barata da França ou da Rússia, dando maior flexibilidade comercial às empresas, 

permitindo a escolha do distribuidor e do comercializador de energia elétrica, em contratos de 

fornecimento com vigência da ordem de 1 a 2 anos. Na Alemanha, isso possibilitou a redução 

de  custo  com energia  elétrica,  que  antes  representava  30% do  custo  de  fabricação  e  hoje 

representa 20%; os custos referentes aos combustíveis representavam em 2005 por volta de 

30%, dando um total de 50% de participação da energia no custo de produção, o que é um 

pouco elevado, em relação ao cenário da indústria cerâmica do Brasil, mesmo considerando a 

produção de maior valor agregado (BATZ, 2000). Nas políticas empresariais de redução de 

custo,  contribuíram  muito  os  esforços  de  conservação  de  energia  em  todas  as  etapas  do 

processo,  desde  a  mineração,  considerando que  as  perdas  totais  eram da  ordem de  20% e 

passaram para 2 a 3% (BATZ, 2000).

Figura 2: Sistema de queimadores de gás 
natural na parte superior de um forno 

contínuo (Alemanha).
Fonte: HENRIQUES, 2000 – projeto em parceria com 

INT, SEBRAE/RJ, GTZ e SENAI.

Figura 3: Saída de lajotas de um secador 
contínuo (Alemanha).

Fonte: HENRIQUES, 2000 – projeto em parceria com 
INT, SEBRAE/RJ, GTZ  e SENAI.

Na Alemanha, resultou polêmica a redução gradativa das oportunidades de emprego na 

indústria cerâmica, em função da acelerada automatização, trazendo a discussão da necessidade 

de criar  impostos para as empresas muito automatizadas e incentivos para as que criam ou 

mantêm empregos (SCHWOB, 2002).
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Na indústria de cerâmica vermelha da Europa, a questão ambiental tem pressionado o 

aprofundamento do estudo dos processos de adição de resíduos industriais na massa cerâmica, 

como serragem, papel, carvão (linhito) e isopor, que podem fornecer energia equivalente a 100 

kcal/kg  ou  cerca  de  30%  da  demanda  de  energia  térmica,  ao  mesmo  tempo  visando  dar 

destinação ao lixo industrial, conferir melhor distribuição de calor nas peças, reduzir a demanda 

de  combustível  e  propiciar  porosidade  ao  material,  com  menor  peso  específico,  sem 

comprometer as características mecânicas do produto final (SCHWOB, 2002). Também são 

comuns os processos de adição de vapor ou água quente à massa cerâmica, o que melhora as 

condições de  laminação e conformação das peças,  além de ceder calor  ao conjunto forno / 

secador da ordem de 10 kcal/kg, o que pode representar quase 3% da demanda de calor na 

operação conjunta de secagem e queima.  

Finalmente, um novo fato que  surgiu no cenário da indústria da construção civil  na 

Europa, afetou o segmento de cerâmica vermelha: a intensificação do processo de concorrência 

entre  os  produtos  destinados  ao  mercado  da  construção  civil. Tal  fato tem  demandado 

crescentes  investimentos  em  modernização  e  tecnologia,  de  modo  a  manter  os  níveis  de 

competitividade dos produtos de cerâmica vermelha e mesmo ganhar parcelas de mercado no 

exterior.

Outras tendências tecnológicas ocorridas nos últimos anos na Europa foram a produção 

de  blocos  estruturais  de  grande  dimensão  com  superfícies  de  assentamento  retificadas,  de 

elevado padrão de precisão, assim como a ampliação da participação dos processos industriais 

por  via  seca,  à  semelhança  do  que  ocorreu  nas  indústrias  de  cimento  e  cerâmica  de 

revestimento. Isto proporciona maior qualidade ao produto final (menor absorção de água e 

maior resistência mecânica), o que depende da argila e do maquinário disponível e tem como 

vantagem adicional a redução do aporte de energia térmica no processo de secagem, ainda que 

traga a elevação do consumo elétrico para a moagem, que pode,  porém, ser operada fora do 

horário de ponta1.  

1 Este assunto será detalhado no próximo capítulo, referente aos aspectos tecnológicos.
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Figura 4: Empilhamento de blocos 
estruturais de grande dimensão para queima 

em forno (Alemanha, 1998).
Fonte: HENRIQUES, 1999. 

Figura 5: Sistema de recuperação de calor 
em secagem de telhas (Alemanha, 1998).

Fonte: HENRIQUES, 1999.

2.3.2. Evolução no Brasil

No Brasil, é importante o papel da cerâmica vermelha no contexto da construção civil. 

Seus produtos são amplamente utilizados na construção habitacional (CARVALHO, 2006). Por 

outro lado, a produção nacional do setor de cerâmica vermelha, pelos dados disponíveis, não 

apresenta indícios de crescimento nos últimos dez anos, mantendo-se estável num patamar de 

60 a 65 milhões de t/ano (ABC, 1997/2006), indicando:

• baixo crescimento da economia do país no período; 

• pouco investimento em construção civil, notadamente na habitação popular; 

• investimento insuficiente para a plena modernização do setor; 

• aumento da concorrência de outros materiais para a construção civil, tais como 

concreto e gesso;

• processo danoso da concorrência  desleal  dentro do segmento,  envolvendo a 

produção de baixa qualidade, sonegação de impostos e outras anomalias fiscais, 

técnicas e econômicas. 

Nesse contexto, a indústria de cerâmica vermelha no Brasil passou a sofrer nos últimos 

dez anos a influência de fatores como a necessidade de sustentabilidade ambiental e energética, 

diante de um quadro de crescentes limitações na oferta de energéticos economicamente viáveis 

e  de  áreas  de  exploração de jazidas  de  argila,  dentro  de  um processo de intensificação  da 

fiscalização de órgãos ambientais e principalmente pela pressão representada pela demanda por 

maior  qualidade  do  produto  final.  Estes  fatores  elevaram  o  nível  de  dificuldades  para  a 

permanência das empresas no mercado produtor. Assim, entre 1993 e 2006, o número oficial de 

empresas  do  setor,  considerado  pela  ABC  -  Associação  Brasileira  de  Cerâmica  (ABC, 

1993/2006), se reduziu de 12.000 para 5.500, configurando um processo contínuo e gradual de 

alijamento do mercado produtor das unidades industriais pequenas ou obsoletas, fabricantes de 
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produtos de qualidade deficiente - processo que indica a possibilidade de que, nos próximos dez 

anos (2015), segundo o pesquisador do INT, Jamil Duailibi Filho, do segmento de cerâmica 

vermelha no Brasil vir a contar com não mais que 3.000 empresas em operação (DUAILIBI, 

2001), com uma capacidade média produtiva que hoje seria acima de 1.800 t/mês, à semelhança 

do que já ocorreu em diversos países europeus, como foi mencionado antes neste capítulo. Isto 

deverá acentuar uma tendência, que aos poucos se evidencia, de aumento do raio econômico de 

comercialização de blocos e telhas,  sinal  de elevação do valor agregado,  da qualidade e da 

escala de produção, ainda que influenciado por aspectos locais, como diferenças de piso salarial, 

incidência diversa de impostos no produto e no combustível e outros. 

Alguns dados de comportamento do mercado produtor vêm confirmando a tendência de 

depuração do segmento. Em São Paulo, entre 2000 e 2004, foram fechadas 221 empresas de 

cerâmica vermelha (FROLINI NETO, 2004), num cenário de 746 empresas constituídas em 

2001, segundo o Anuário da ABC de 2002, o que reflete um decréscimo de cerca de 30% das 

empresas, num curto período de tempo. No Rio de Janeiro, segundo recente pesquisa (IBMEC, 

2006) encomendada pela Anicer e pelo Sebrae, a redução do número de empresas de cerâmica 

vermelha no cenário da indústria fluminense em menos de dez anos foi de 34,5%, passando de 

235 empresas em 1997, para apenas 154 em 2005.

Diante desse quadro, nos últimos 10 anos, o setor de cerâmica vermelha no Brasil tem 

procurado reagir, integrando-se de modo mais intenso em associações e sindicatos, procurando 

a  formação  de  vínculos,  como  os  Arranjos  Produtivos  Locais  -  APL,  buscando  trocar 

experiências  e  tomar  iniciativas  conjuntas/cooperativadas  nas  áreas  de  comercialização  de 

produtos, matérias primas e outros insumos (centrais de compra e comercialização), além do 

apoio de órgãos de fomento à qualidade, pesquisa, capacitação e financiamento, relacionadas 

aos aspectos econômicos, tecnológicos e ambientais. 

As APLs são aglomerações espaciais de agentes econômicos, políticos e sociais, com 

foco  em  um  conjunto  específico  de  atividades  econômicas,  apresentando  vínculos  de 

interdependência.  Por  meio  desses  vínculos,  origina-se  um  processo  de  aprendizagem  que 

possibilita  a  introdução  de  inovações  de  produtos,  processos  e  formatos  organizacionais, 

gerando  maior  dinamismo  e  competitividade  para  as  empresas  integradas  ao  arranjo.  A 

formação de uma APL está associada a trajetórias históricas de formação de vínculos regionais 

e locais, a partir de uma base social, cultural, política e econômica comum, o que ocorre em 

muitos pólos de produção de cerâmica estrutural. Na prática, as APLs tendem a conjugar as 

ações  de  agentes  da  cadeia  produtiva,  ligados  direta  ou  indiretamente  à  mesma,  como 

instituições  de  ensino  e  pesquisa,  Senai  –  Serviço  Nacional  da  Indústria,  Sebrae  – Serviço 

Brasileiro de Apoio a Pequena e Média Empresa, administração pública municipal, estadual e 
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federal, sindicatos e associações. Alguns pólos cerâmicos no Brasil já estão tomando iniciativas 

cooperativadas, visando a formação de APLs: Campos (RJ) - formação e atuação de central de 

compra de insumos e de venda de produto; Tambaú e Vargem Grande do Sul (SP) - extração 

conjunta  de  argila  com  controle  ambiental;  Santa  Rosa  do  Oeste  (PR)  -  idem  e  mais  o 

reflorestamento  conjunto;  Morro  da  Fumaça  (SC)  -  compra  de  insumos  em  forma 

cooperativada, ação conjunta para redução de emissões de gases poluentes e implementação de 

laboratório de ensaios de qualidade da matéria prima, processo e produto final para atendimento 

das empresas do pólo; São Miguel do Guamá (PA) - conhecimento aprofundado da matéria 

prima  local,  aperfeiçoamento  de  processo  e  de  produto  e  ações  de  redução  do  consumo 

energético através de iniciativa conjunta; Vale do Assú (RN) - ações conjuntas para o emprego 

de gás natural e outras.    

Os projetos que integram o programa foram e estão sendo desenvolvidos com a visão de 

integração  da  cadeia  produtiva.  Embora  as  construtoras  sejam  um  dos  principais  agentes 

indutores da qualificação do setor, é preciso atuar de forma ampla na cadeia produtiva. No que 

diz respeito aos materiais utilizados na construção civil, o PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade  e  Produtividade  na  Habitação)  foi  estruturado no  início  da  década  na  forma de 

Programas Setoriais da Qualidade (PSQ), no qual cada um dos PSQs corresponde a um material 

ou uma família de materiais (ANICER, 2006). O objetivo principal destes programas é elevar, 

de  forma sustentável,  os  índices  de  conformidade  com as  Normas  Técnicas,  dos  materiais 

acompanhados  nos  PSQs,  aliando  esforços  de  fabricantes  de  materiais  e  componentes  no 

combate à não conformidade intencional. Em 2005, haviam 25 PSQs integrantes do PBQP-H, 

correspondendo a 92% da cesta básica de materiais de construção, dentre os quais se situam os 

referentes aos blocos cerâmicos, cuja nova norma técnica NBR 15.270 (métodos de ensaio, 

terminologia  e  requisitos  para  blocos  de  vedação e  estruturais)  foi  completamente  mudada, 

estando em curso o processo de revisão da norma técnica de telhas (ANICER, 2005). Para tanto, 

a  rede  de  laboratórios  acreditados  e  não  acreditados  está  em  processo  de  discussão  para 

adequação dos procedimentos de ensaios às novas exigências estabelecidas nas novas normas. 

Antes da existência dos PSQs, o índice de conformidade setorial médio girava em torno de 40% 

e em 2005, para os mesmos materiais, já se encontrava próximo de 90% de conformidade média 

(ANICER,  2006).  A  organização  do  setor  cerâmico  em  torno  do  PSQ  tem  apresentado 

importantes resultados, principalmente no que se refere a adesão dos sindicatos estaduais e das 

empresas e a capacitação laboratorial, visando facilitar o acesso dos produtores a laboratórios 

qualificados (ANICER, 2006). Embora o início das adesões das empresas tenha se dado em 

2004, a participação formal da cerâmica vermelha no PBQP-H completará quatro anos, período 

em que  muitas  empresas  foram qualificadas  no  Programa,  assim  como vários  laboratórios 
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autorizados e qualificados dentro do PSQ ou, numa fase mais avançada, acreditados junto ao 

Inmetro,  que já  realizam ensaios  relacionados  ao  PBQP-H  (ANICER,  2005a).  Foi  também 

muito importante no período a revisão das normas técnicas para blocos cerâmicos de vedação e 

estruturais,  incluindo-se a publicação da Portaria do Inmetro,  que possibilita  maior controle 

sobre os produtos comercializados. Por outro lado, é natural que um setor como o da cerâmica 

vermelha necessite maior tempo para que toda a cadeia produtiva se adapte a nova realidade e 

se  integre  às  ações  desenvolvidas  no  âmbito  do  PSQ/PBQP-H.  As  mudanças,  ainda  que 

recentes, já apresentam resultados importantes, como a parceria com o Inmetro, se mostrando 

como eficiente ferramenta de combate a não-conformidade intencional, lembrando que o PBQP-

H busca  integrar,  apoiar  e  fomentar  todas  as  ações  desenvolvidas  por  cada  elo  da  cadeia 

produtiva, objetivando experimentar avanços tecnológicos consistentes e sustentáveis, visando a 

elevação dos patamares da qualidade e da produtividade da construção civil brasileira, dentro de 

um  processo  em  que  o  setor  produtivo  deverá  manter  maior  interação  com  a  cadeia  da 

construção  civil,  interferindo  e  participando  das  etapas  de  projeto,  serviço  de  entrega 

mecanizada e planejada e instalação e manutenção durante o uso. 

Dentro  dessa  perspectiva,  no  Comitê  Nacional  de  Desenvolvimento  Tecnológico  da 

Habitação (CTECH) já se promove a discussão das perspectivas e desafios de a construção civil 

transformar  a  construção de moradias  em tarefa  de  montagem de  componentes  modulados, 

criando um novo ambiente de demanda de inovações tecnológicas, visando conquistar maior 

produtividade nas obras, além de sustentabilidade ambiental (CARVALHO, 2006). 

Diante  das  referidas  ações  tomadas  nos  últimos  dez  anos,  o  segmento  de  cerâmica 

vermelha vem se modernizando de modo gradual, induzido pela promoção da qualidade e da 

produtividade no setor da construção habitacional. Trata-se da tendência de escala crescente das 

indústrias  que  permanecem no  mercado,  diante  do  processo  de  seleção  das  empresas  mais 

eficientes,  que  de  modo gradual  tende  a  concentrar  no  mercado produtor  as  empresas  que 

respondem de maneira positiva às demandas de qualidade e produtividade desse mercado. Com 

as  escalas  crescentes,  tendem  a  aumentar  as  capacidades  de  investimento  em  novos 

equipamentos, automatização e capacitação.

Em  paralelo,  cresceu,  sobremaneira,  a  demanda  por  produtos  de  maior  qualidade, 

principalmente a partir de obras de construtoras financiadas por entidades bancárias. Isto, de 

certo modo, induziu a criação de normas técnicas mais exigentes para telhas, blocos de vedação 

e  blocos  estruturais,  e  sustentou  e  ampliou  mercados  de  concorrência  de  produtos  para  a 

construção civil. Abriu também expectativas de exploração do mercado de exportação e criou 

um  novo  mercado,  representado  pela  alvenaria  estrutural,  antes  incipiente,  mas  que  está 
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ganhando  espaço,  com  o  investimento  dos  ceramistas  em  novos  equipamentos 

(CERAMICAESTRUTURAL, 2005). 

Até o começo de 2003, somente órgãos de financiamento induziam seu uso, como a 

Caixa Econômica Federal, através do Programa de Arrendamento Residencial, mas logo passou 

a  ser  adotado  o  emprego de blocos  estruturais  pelas  construtoras  para  a  incorporação  com 

valorização e  rentabilização imobiliária,  ressaltando,  como já se afirmou antes,  que com a 

alvenaria estrutural se dispensa ou se minimiza a construção de pilares e vigas, gerando redução 

de  custo  em  relação  a  obras  que  empregam  estrutura  convencional  de  concreto  armado 

(SINDICERCON/SP,  2006).  A  alvenaria  comprimida  é  o  mais  antigo  elemento  estrutural 

utilizado em edificações. É um sistema racionalizado que utiliza blocos vazados modulares com 

precisão dimensional e resistência à compressão, gerando a integração dos projetos e a redução 

de custos, oferecendo vantagens como: economia de formas, aço e revestimentos, necessidade 

menos diversificada de operários, etapas de construção simultâneas, instalações sem rasgos nas 

paredes, menos retrabalho, desperdício e entulho, maior segurança do operário e menor tempo 

de duração da obra (SANTOS, 2004).  

Considerando-se a expectativa positiva de crescimento, dentro do quadro de abertura 

comercial para o mercado exterior, iniciada no país na década de 90, e o aumento da oferta de 

gás natural em regiões industriais de importância, o segmento de cerâmica vermelha no Brasil 

tem sido tema de interesse crescente de empresas estrangeiras tradicionais do setor cerâmico, o 

que já se refletiu em alguns investimentos de importância, como no mercado de telhas, onde já 

ocorreram aquisições  de  destaque.  Em 1998,  o grupo espanhol  Uralita,  um dos maiores  do 

mundo em cerâmica vermelha,  adquiriu  a  Incerpal  e  em 1999,  associou-se  à  Selecta,  duas 

renomadas indústrias de telhas do país, localizadas em São Paulo (SCHWOB, 2004). Em 2001, 

o mesmo grupo associou-se à Maristela Indústria e Comércio, uma das maiores indústrias de 

telhas do país, localizada em Leme (SP), com uma capacidade de produção de 2 milhões de 

telhas  mensais  (SCHWOB,  2005).  Ressalte-se,  todavia,  que  em  função  da  extrema 

informalidade fiscal do mercado de cerâmica vermelha no Brasil, a referida empresa encontrou 

dificuldades concorrenciais  e houve por bem, em 2006,  retirar-se do mercado nacional.  Em 

Santa Catarina, o grupo português J. Coelho e Silva firmou em 2001 uma "joint venture" com a 

Cerâmica  Rainha  de  Rio  do  Sul  para  a  construção  de  uma  fábrica  de  telhas  esmaltadas, 

destinada a ampliar as exportação de telas para a Europa, Caribe e EUA (SCHWOB, 2005). 

Entre 2000 e 2001, o grupo francês Lafarge adquiriu quatro unidades fabricantes de telhas e no 

ano seguinte iniciou nova etapa de investimento em duas novas e modernas plantas de produção 

de telhas de alta tecnologia, localizadas em Atibaia e Quatro Barras em São Paulo, envolvendo 

um investimento total da ordem de US$ 25 milhões (ELY, 2001). 
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Uma das  consequências  desses  fatos  foi  o  começo da investida  dessas empresas  no 

mercado de exportação , ainda que envolvendo poucas empresas em sua fase inicial, diante da 

necessidade de atender a normas técnicas muitas vezes mais rígidas que as normas nacionais, 

em mercados  de  produtos  de  cerâmica  vermelha  no  exterior,  com destaque  para  as  telhas 

naturais  e  esmaltadas,  "contrariando  uma  mentalidade  antiga  de  que  a  exportação  não  é 

alternativa para os produtos do segmento,  em função de seu valor agregado.  Certamente, o 

mercado externo é mais lucrativo, pois nele se podem praticar preços mais justos, prezando ao 

mesmo  tempo  pela  qualidade  do  produto,  ao  contrário  do  mercado  nacional,  onde  a 

concorrência  predatória  muitas  vezes  leva  à  minimização  da  lucratividade"  (SCHAUFERT, 

2004).   Algumas  das  empresas  exportadoras  de  telhas  já  destinam entre  10  e  20% de  sua 

produção para o mercado internacional, comercializando produtos para países como Uruguai, 

Argentina,  Angola,  África  do  Sul,  México,  Jamaica,  Costa  Rica,  Porto  Rico,  Curaçao, 

Venezuela, Espanha, Antilhas Holandesas, República Dominicana, Nova Zelândia, existindo a 

pretensão de algumas empresas elevarem seu percentual de exportação para valores próximos 

de 50%, em virtude da maior lucratividade, ("apesar do custo aduaneiro, impostos, frete e outros 

chegar a custar 2 a 3 vezes mais que o valor do produto" (FERRARI, 2004), envolvendo outras 

regiões,  como  Oriente  Médio,  África  Oriental  e  EUA.  Dentre  os  maiores  concorrentes  da 

indústria de telhas de cerâmica vermelha do Brasil  no mercado internacional se destacam a 

Itália, Espanha e Colômbia (SCHAUFERT, 2004).  
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3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA

Neste capítulo, alguns dados foram obtidos em pesquisas de campo, através da aplicação 

de  questionários,  promoção de  visitas  técnicas,  realização de estudos técnicos,  diagnósticos 

energéticos e outras formas de contato e investigação de dados técnicos e econômicos junto a 

entidades  setoriais  e  empresários  do  segmento  de  cerâmica  vermelha.  Para  tanto,  foram 

visitadas dezenas de empresas, associações e sindicatos de empresas de cerâmica vermelha nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Santa Catarina. Em paralelo, foram recebidas 

informações de questionários referentes aos estados do Ceará, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Santa Catarina e 

Rio de Janeiro. 

As instalações técnicas de uma indústria de cerâmica vermelha incluem tanto a planta de 

produção, como a lavra de argila, cujas áreas podem ou não estar conjugadas. Na área de jazida 

encontram-se as condições determinantes para o processo adotado na planta de produção, assim 

como seus equipamentos e, acima de tudo, os produtos que poderão ser fabricados. Assim, é 

importante a execução do mapa geológico local, visando a realização de um diagnóstico das 

matérias-primas locais,  que permitam conhecer melhor as características físico-químicas das 

mesmas, ainda que quimicamente sejam sempre misturas de sílica, alumina e óxidos (de ferro, 

sódio e potássio) e assim determinar a tecnologia do processo e de seus equipamentos. Nesse 

ponto, se destacam quatro aspectos básicos a serem analisados na matéria-prima: plasticidade, 

granulometria, refratariedade e presença de fundentes.  

Se a matéria prima apresenta característica plástica, tende a se adequar a um processo de 

laminação,  enquanto  que  as  não  plásticas  tendem  a  demandar  processos  de  moagem,  que 

permitem aumentar a resistência do material queimado. Assim, os processos compreendem duas 

cadeias básicas de produção, a partir do tipo de argila:

1. Argila dura, não plástica, na forma como são encontradas na natureza, também 

chamadas  de  argilas  magras  (exemplo:  argilito  de  Itú):  britagem,  moagem, 

dosagem,  alimentação,  desintegração,  mistura,  laminação,  extrusão,  corte, 

secagem, queima, inspeção, estocagem e expedição;

2. Argila  mole  ou  plástica,  vulgarmente  chamadas  de  taguás,  encontradas  em 

regiões aluvionais (de aquíferos): dosagem, alimentação, desintegração, mistura, 

laminação, extrusão, corte, prensagem, secagem, queima, inspeção, estocagem e 

expedição.  

De modo geral, as argilas se dividem em quatro famílias básicas: as illíticas, com óxido 

de potássio e outros fundentes que permitem boa resistência após a queima, as cauliníticas, que 
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não têm fundentes e, portanto, com baixa resistência após a queima, as montmorriloníticas, com 

violenta tendência a causar trincas de secagem, e as halloisíticas, com partículas em forma de 

agulhas,  com  alta  demanda  de  água  para  serem  extrusadas,  o  que  traz  problemas  para  a 

secagem.   

Se a matéria prima apresenta elevado teor de fundentes (óxidos de potássio e sódio, por 

exemplo) apresentará melhores características de resistência mecânica, desde que operado um 

adequado  processo  de  queima  no  forno.  Já  os  ensaios  de  granulometria  de  alta  precisão 

permitem determinar os aspectos de plasticidade da argila, destacando que as que apresentam 

excesso  de  plasticidade  causam trincas  de  secagem,  enquanto  que  o  oposto  provoca  pouca 

resistência  a  cru,  o  que  pode  ser  danoso  nos  processos  não  automatizados,  com excessiva 

manipulação (MÁS, 2005). 

Outros ensaios importantes na caracterização da matéria prima e dos produtos finais 

consequentes, determinantes na conformação do processo, dos equipamentos e do produto final, 

são: 

i) Ensaios Físicos - retração de secagem (quando elevada, gera trincas na secagem, 

caso  da  plasticidade  em  excesso),  granulometria  não  micrônica  (quando 

elevadas, indicam a possibilidade de trincas de secagem e defeitos superficiais), 

retração de queima (quando acima de 2%, causa imprecisão e possibilidade de 

não atendimento à demandas de qualidade) e perda ao fogo;

ii) Ensaios  Químicos  -  presença  de  óxidos  de  cálcio  e  magnésio  (indicam  a 

necessidade de moagem e elevadas temperaturas de queima, acima de 1000 °C), 

presenças de quartzo livre (danosa para a resistência mecânica), alumina (eleva 

muito a temperatura de queima, sendo adequada, todavia, para a produção de 

refratários), óxido de ferro (confere a cor avermelhada), óxido de titânio (cor 

alaranjada), óxido de manganês (cor marrom) e outros.    

Dessa  forma,  se  verifica  a  necessidade  de  dosagem e  mistura  de  argilas  (plásticas, 

magras e pós moídos), de modo a proporcionar o necessário equilíbrio e adequação ao processo, 

aos equipamentos disponíveis e, principalmente, ao produto final desejado. Para os processos de 

extrusão,  por  exemplo,  contam  muito  os  dados  de  ensaio  de  retração  de  queima  e 

principalmente, de secagem. Para a produção de blocos estruturais e telhas de boa precisão 

dimensional, por exemplo, é preciso considerar a adição de pós moídos, que também conferem 

maior resistência mecânica, o que leva a concluir que dificilmente uma única matéria prima, 

sem adição de misturas de argilas e pós moídos,  proporcionará a melhor estrutura interna e 

qualidade adequada ao produto final (MÁS, 2005). 
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Por  fim,  deve  ser  lembrada  também a  forte  influência  causada  pela  formulação  da 

matéria prima no desempenho energético dos equipamentos elétricos e térmicos, destacando, 

por exemplo, que argilas plásticas demandam menos energia mecânica na extrusão (maromba), 

mas,  por  outro  lado,  demandam  mais  tempo  e  energia  térmica  na  secagem (extratores  de 

umidade e ventiladores), o que, no balanço elétrico, tende a ser menos favorável, já que a etapa 

de secagem é operada de forma contínua, demandando maior parcela de eletricidade, enquanto 

que a extrusão costuma ser operada em apenas um turno (AMORÓS, 1998).

3.1. Etapas do Processo Produtivo

O desenho abaixo mostra as várias etapas do processo de produção em uma indústria de 

cerâmica vermelha típica, operando com argila plástica.

    

    

        Estrusão

Produtos

Expedição

Preparo e
estoque de argila

Dosagem e mistura

Desintegração

Laminação

Água

Ar  comprimido

Bomba de vácuo

Energia elétrica

Corte da peça

Secagem

Queima

Natural Sol

Combustível

Expedição

Produtos

Figura 6: Etapas do processo produtivo em uma indústria de cerâmica vermelha.
Fonte: desenvolvimento próprio.
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3.2. Lavra

Trata-se  da  extração  da  argila  na  jazida,  através  de  máquinas  escavadeiras,  pás 

carregadeiras e outras, especificação que depende do tipo de argila explorada (taguá ou argila de 

barranco) e do terreno da jazida (declividade e  espaço plano).  Envolve o consumo de óleo 

diesel, da ordem de 2.000 a 6.000 l/mês), para uma jazida atendendo a uma empresa de médio 

porte1, além de mão de obra de operação e custo de manutenção.

3.3. Transporte

Depende da proximidade da jazida em relação à planta de fabricação, porém, em mais 

de metade dos casos, a distância envolvida no transporte por caminhões se situa no local da 

planta  ou  a  menos  de  5  km  (QUESTIONÁRIOS,  2005).  Para  uma  planta  produtiva  de 

capacidade média, da ordem de 2.000 t/mês, isto estabelece a necessidade de realização de cerca 

de 150 viagens mensais, o que demanda de 2.000 a 3.000 l/mês de óleo diesel para a operação 

da frota de caminhões, fora custos de mão de obra e manutenção.   

3.4. Maturação, Preparo e Estocagem

Envolve o descanso da argila, sua dosagem com água, homogeneização argila/argila, 

quando  ocorre  eventual  mistura  de  diferentes  tipos  de  argila,  homogeneização  argila/água, 

redução de grãos, decomposição de sais solúveis e matéria orgânica. Para tanto, é preciso ter 

conhecimento  pleno  das  características  físico-químicas  da  argila,  como  sua  granulometria, 

umidade, resíduos, retração e outras. Após as etapas de tratamento, a argila deve passar por um 

processo  de  sazonamento,  que  presume  o  revolvimento  e  eventual  transferência  com  pás 

carregadeiras  dos  volumes  de  argila  armazenada,  assim  como  um  período  de  descanso  e 

armazenamento de até um ano após sua extração. Podem também ser procedidos processos de 

mistura de tipos diversos de argilas, visando adequação ao produto final desejado, destacando 

que a qualidade da argila ou sua mistura determina as propriedades físico-químicas do produto, 

mas  não  a  qualidade  do  produto  final,  como  regularidade  de  forma,  aspecto,  dimensões, 

1 Para o mercado brasileiro de produção de cerâmica vermelha, considerou-se empresa de porte médio aquela com capacidade 
produtiva entre 1.500 e 3.000 t/mês;  abaixo do valor mínimo, classificam-se as empresas de pequeno porte. 
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manchas  e  deformações,  que  dependerão de  diversos  outros  fatores,  como  processo, 

equipamentos e combustível empregados. 

3.5. Preparação da Massa e Moldagem

Inclui a transferência da massa argilosa sazonada estocada no setor de armazenamento 

por  esteiras  transportadoras,  preparação  da  massa  no  caixão  alimentador  (mistura), 

destorroamento, desintegração, laminação, refinação, extrusão, procedida na maromba e corte, 

que  constitui  o  modo tradicional  de  produção na indústria  nacional,  ressaltando que,  nessa 

sequência  de  etapas,  podem  ser  repetidas  algumas  operações,  como  a  laminação  ou 

desintegração, visando melhor elaboração do produto final. 

Existem também os processos híbridos envolvendo moagem e extrusão, caso freqüente 

de  blocos  estruturais  e  telhas  extrusadas,  ou  moagem  e  prensagem,  caso  mais  comum na 

produção de telhas. 

Assim, existem duas maneiras básicas de beneficiar a massa processada, dependendo do 

tipo de matéria prima. Quando na massa predominam as matérias primas plásticas, usualmente 

se empregam processos de laminação, voltados para produtos mais simples, que toleram grãos 

de tamanho médio de 1 a 3 mm, o que pode ser gravoso para blocos com tabiques internos de 6 

mm ou menos,  pelo risco  de trincas  e  defeitos  superficiais.  Ou seja,  um processo  operado 

apenas com argilas plásticas, fato comum na indústria brasileira, se adequa apenas a produtos de 

limitado valor agregado. 

Quando se conta com argila dura, portanto não plástica, são empregados processos de 

moagem,  com ou  sem extrusão,  com adição  de  argilas  plásticas  na  moagem ou  em etapa 

posterior de mistura, o que depende do tipo de moinho. Nesses processos (via seca ou semi-

úmida),  que  tendem a ser  a  solução futura  para  a  melhoria  de  qualidade  dos  processos  de 

cerâmica vermelha, pela possibilidade de reformular a estrutura física da matéria processada, 

podem ser obtidas as seguintes vantagens gerais:

• aproveitamento mais amplo da jazida, em suas camadas mais profundas e duras; 

• facilidade  de  secagem,  diminuindo  a  possibilidade  de  trincas,  pela  menor 

presença de água,  o  que também reduz  o custo  da  operação  (mais  rápida e 

menos custosa); 

• incorporação  de  partículas  de  calcáreo  de  modo  uniforme,  sem que  causem 

danos  na  queima,  permitindo  operação  com umidade  constante  na  extrusão 

(processo semi-úmido); 
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• melhor reatividade com a redução do tamanho médio das partículas na moagem; 

• melhoria do processo de sinterização, trazendo aumento de resistência mecânica 

e redução da absorção de água, constituindo-se no processo preferencial para a 

produção de tubos, blocos estruturais e telhas de boa qualidade. 

Por outro lado, os processos envolvendo moagem, além de aumentarem o consumo de 

eletricidade, apresentam inconvenientes, como a elevada presença de poeira, exigindo pesados 

investimentos em filtros (elevado risco de silicose1), devendo preferencialmente se localizar em 

áreas  distantes  de  habitações,  além de  apresentar  alto  desgaste  de  martelos  e  grelhas  e  de 

demandar,  quase  sempre,  sistemas  de  aquecimento  dos  moinhos,  de  modo  a  evitar 

empastamentos  nos  mesmos,  quando  a  umidade  da  massa  se  eleva  acima  de  6% 

(MACAZZANI, 1997). Dessa forma, verifica-se que todo o arranjo de equipamentos de preparo 

da massa depende dos tipos de argila disponível e da qualidade desejada no produto final.  

Quanto à etapa de extrusão, presente nos processos tradicionais de laminação e via semi-

úmida, consiste da passagem da massa argilosa por um perfil de extrusão com a forma desejada 

conforme a seção transversal da peça, representando 15% ou mais dos custos gerais de produção 

(manutenção,  energia,  mão  de  obra  e  outros)  (SCHWOB,  2005) numa  planta  cerâmica 

tradicional  com processo apenas  de  laminação (sem moagem),  concentrando o consumo de 

energia elétrica (15 a 25% do consumo total) (SCHWOB, 2005) e custo da demanda elétrica (30 

a 40% da demanda total de potência elétrica) (SCHWOB, 2005), o que varia em função do tipo 

de produto e aproveitamento do perfil de extrusão, do tipo de boquilha, da cadência de produção 

e das características da massa processada. De início, a massa deve ser recebida com a correta 

dosagem de água (18 a 25% de umidade) (TAPIA, 2005) para obtenção da umidade adequada 

na fase de preparo e conformação (plasticidade adequada), visando o menor esforço de extrusão 

e a melhor qualidade das peças. 

Outra forma de processamento é por via seca (4 a 6% de umidade) ou semi-úmida (12 a 

14% de umidade), resultante da moagem (moinhos de martelo, com grelhas, tipo pendular ou 

com pistas), visando atingir níveis de granulometria mais fina, o que confere melhor qualidade 

ao produto final  (menor absorção de água e maior resistência à flexão), em telhas e blocos 

estruturais. Pela via seca ou semi-úmida, o consumo de energia térmica se reduz na secagem e 

também  pode  se  reduzir  na  fase  de  preparo  da  massa,  com  referência  ao  consumo  de 

eletricidade para  acionamento mecânico.  Apesar  da  necessidade de aquecimento elétrico na 

moagem semi-úmida,  dependendo do tipo  de matéria  prima e  do  arranjo  de  equipamentos, 

1 Doença pulmonar (pneumoconiose) provocada por inalação de pó de pedra, areia ou similares.
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elimina-se o consumo elétrico na operação de extrusão, incorporando-se a parcela normalmente 

menor de consumo elétrico nas operações de prensagem. Assim, com os processos via seca e 

semi-úmida, reduz-se o consumo elétrico total envolvido.

Em resumo, existem três formas básicas de preparo de massa, que resultam em produtos 

bastante diferentes: 

• Forma tradicional via úmida: laminação de argila "gorda" (plástica), sem moagem; 

• Via seca: moagem de argila "magra" (dura, em pó) com até 6% de umidade, depois 

incorporando a matéria plástica em processo de hidratação, mistura e laminação;

• Via semi-úmida: moagem conjunta das massas de argila plástica e dura, com até 12 a 

14% de umidade, sem necessidade de laminação, mas demandando hidratação contínua 

e aquecimento da massa na moagem. 

Em  termos  gerais,  uma  massa  cerâmica  adequadamente  elaborada  pode  permitir 

economias de até 35% de energia elétrica, 20% de energia térmica, aumentos de produção de até 

25%, redução nos índices de deformação de até 40%, aumentos importantes na qualidade de 

acabamento, evitando-se  perdas e, portanto, resultando em economias adicionais de energia 

térmica  e  elétrica,  levando  também  à  redução  do  desgaste  de  equipamentos,  além  de  se 

maximizar o valor agregado do produto final (MÁS, 2005).

3.5.1. Sistemas de Preparo e Dosagem de Massa

Envolvem  a  operação  via  úmida  de  máquinas  de  alimentação,  desintegração, 

destorroamento,  mistura,  laminação  e  homogeneização  acionadas  por  motores  elétricos  de 

operação  concatenada  com  a  etapa  seguinte  de  conformação,  no  caso  dos  processos  por 

extrusão.  No caso de conformação por prensagem,  por  via  seca,  ou extrusão,  por  via  semi 

úmida, deve haver de preferência o armazenamento de massa pré-moída, consubstanciando um 

processo alimentado por um reservatório pulmão de argila moída e hidratada.

3.5.1.1. Sistemas Convencionais de Preparo de Massa

Na sequência  do  processo  convencional,  a  massa  de  argila  inicialmente  passa  pelo 

caixão alimentador, que recebe a argila por uma pá carregadeira, garantindo o abastecimento 

constante  e  uniforme das  demais máquinas da  linha de produção.  A esteira do alimentador 

empurra os torrões de argila para um picador de facas rotativas que fatia esses torrões para 

seguir para a fase de mistura. Daí, dependendo do tipo de arranjo, determinado pelo tipo de 

argila  ou mistura de  argilas,  assim como pelos produtos finais processados,  a  massa passa, 

através de uma esteira,  para o desintegrador, cuja operação é importante quando a argila  se 

apresenta com torrões secos e endurecidos que resistem à ação do misturador horizontal. Este 
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possui  dois cilindros,  um de diâmetro maior que trabalha em baixa rotação,  que mantém a 

alimentação  constante,  enquanto o cilindro pequeno com facas  de  alta  dureza gira  em alta 

velocidade quebrando os torrões secos, facilitando o trabalho das demais máquinas de preparo 

da argila para a extrusão. Visando a possibilidade de passagem entre os cilindros de corpos 

estranhos e duros de maior tamanho, os mancais dos cilindros são apoiados por sistemas de 

molas. Depois, dependendo do tipo de processo de preparo, a argila segue para o laminação, que 

consiste  numa  etapa  indispensável  para  determinação  da  qualidade  final  do  produto.  O 

laminador realiza o processo de eliminação dos pedregulhos e completa a mistura da massa, 

distribuindo melhor a  água da argila,  conferindo melhor acabamento e maior resistência ao 

produto  cerâmico.  Nele,  cada  cilindro  é  acionado  por  um  motor  girando  em  velocidades 

distintas. Na passagem estreita da massa cerâmica entre os cilindros, ocorre a laminação.

Figura 7: Sistema de alimentação por correia transportadora do laminador para a 
extrusora.

Fonte: INT, 2002.

Nas indústrias de cerâmica vermelha de pequeno e médio porte (até 3.000 t/mês) o ritmo 

de operação dessa etapa costuma se dar por apenas um turno diário de 8 horas, com interrupção 

de uma hora de almoço, acompanhando ritmo da etapa de extrusão. Apenas algumas empresas 

de maior porte operam em ritmo de produção envolvendo mais de um turno nas etapas de 

preparo e conformação. A potência eletro-mecânica demandada, em termos nominais, costuma 

ser  de  40  a  80%  da  potência  envolvida  na  extrusão  (TAPIA,  2005;  SCHWOB,  2005), 

dependendo do arranjo de equipamentos (número de laminadores, misturadores e outros), ainda 

que  com  menores  variações  de  solicitação,  o  que  depende  muito  da  regulagem de  alguns 

equipamentos, como os laminadores e destorroadores, o que é determinado pela granulometria e 

consistência  da  argila  alimentada,  assim  como  pelas  características  impostas  pelas  etapas 

subsequentes e pelo produto final. 
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3.5.1.2. Sistemas de Moagem

A moagem constitui processo de redução da granulometria da matéria prima, através de 

moinhos, visando aumentar a qualidade do produto final. Trata-se de uma etapa do processo via 

seca ou semi-úmida, ainda pouco empregado no Brasil, com uso mais frequente na produção de 

telhas de alta qualidade e blocos estruturais. Começou a ser mais desenvolvida na Espanha, pela 

grande quantidade de jazidas de argila seca (9 a 10% de umidade em referência ao peso seco) 

disponíveis no país (ASCER, 2006). Apresenta como vantagem principal sobre o processo de 

laminação o fato de, com a disposição de argilas secas, com umidade inferior a 10%, obter na 

saída material com granulometria fina, que não poderia ser obtido na laminação, adequando-se 

portanto aos casos em que a estética superficial do produto final é mais exigida. 

O objetivo de qualquer processo de moagem é a diminuição do tamanho das partículas 

de  um material  sólido,  tendo em vista  o  aumento da superfície  específica  para  melhorar  a 

velocidade de reação de determinada matéria prima (por exemplo, na queima, para misturar de 

um  modo  mais  uniforme  vários  materiais).  O  tamanho  das  partículas  exerce  influência 

determinante  nas  propriedades  e  comportamento  de  materiais  ao  longo  do  processo  de 

fabricação,  conferindo  um  diferencial  vantajoso  a  todo  o  processo  produtivo,  pelo  melhor 

comportamento  reológico  na  conformação  e  na  queima,  permitindo  melhor  controle 

granulométrico  e  conferindo  maior  homogeneidade  à  massa,  eliminando  impurezas  e 

promovendo  maior  qualidade  de  prensagem,  maior  facilidade  na  secagem,  otimizando  o 

resultado da queima e dando melhor acabamento superficial ao produto final (RIBEIRO, 2001). 

No Brasil, boa parte das telhas segue a linha popular, sendo fabricadas pelo processo de 

extrusão, de investimento inicial e custo operacional menor, mas de valor agregado baixo, pela 

qualidade, em geral, inferior. A telha produzida por via seca apresenta maior valor agregado, 

pelas  melhores  qualidades  físico  químicas  (por  exemplo,  menor  absorção  de  água  e  maior 

resistência mecânica à flexão), sendo mais requisitada pelas construtoras e obras financiadas, 

pela garantia de desempenho e durabilidade.

O  processo  via  seca  começa  com  as  matérias  primas,  argilas  duras,  não  plásticas, 

estocadas em boxes, galpões ou ao ar livre, com umidade que varia de 3 a 7%. As matérias 

primas são dosadas e encaminhadas ao caixão alimentador, de onde um sistema de transporte 

por correia com inclinação de 10 a 20 graus as leva até o moinho que transforma em massa 

úmida a argila nele introduzida. A vantagem de moer é que a moagem torna a massa argilosa 

homogênea, diluindo o calcáreo existente na argila em partículas mais finas que irão facilitar o 

processo de sinterização. O processo de moagem pode se dar de modo contínuo ou não, ou 

ainda pela via seca ou semi-úmida, sendo mais comum a moagem semi-úmida descontínua, que 

pressupõe o aquecimento elétrico da massa no moinho, de forma a evitar o empastamento da 
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mesma,  que  inviabiliza  a  operação.  As  potências  elétricas  de  acionamento  mecânico  dos 

moinhos costumam ser da ordem de 45 a 55 kW, para produções de 20 a 22  t/h (AVARÉ, 2004; 

FACINCANI, 1994).  Do moinho, a argila em pó é encaminhada para as peneiras inclinadas, 

providas  de  vibradores  eletromagnéticos,  onde  os  rejeitos  (material  de  granulometria  mais 

elevada) são separados e retornam ao processo, enquanto o material de granulometria adequada 

é levado por um elevador de canecas e armazenado em silos, formando um pulmão de matéria a 

ser prensada, onde a mesma descansa em torno de 24 horas. Com umidade em torno de 5 a 7%, 

a  matéria  segue,  então,  para  uma  válvula  dosadora,  que  tem  a  finalidade  de  manter  o 

abastecimento  constante  e  uniforme  do  processo.  Dirige-se,  depois,  através de  correia 

transportadora para uma umidificadora que aumenta a umidade para 10% (FACINCANI, 1994), 

encerrando o processo de preparo da argila destinada à prensagem. 

No preparo por moagem, a demanda de energia elétrica (energia e potência) costuma ser 

mais  elevada,  gerando  em  muitos  casos  a  necessidade  de  operação  dos  equipamentos  de 

moagem  sob  contratos  especiais  de  fornecimento  de  energia  elétrica  que  estimulem,  por 

exemplo, a operação pela madrugada, com tarifas de energia mais baixas (URALITA, 2004). 

Nas duas últimas décadas, foram alcançados avanços tecnológicos na preparação a seco 

dos pós para prensagem utilizados tanto para monoporosa1, como para monoqueima  gresificada 

em  massa  vermelha  e  clara.  Em  relação  ao  sistema  úmido,  a  moagem  a  seco  oferece  as 

seguintes vantagens: menores custos energéticos, sobretudo de energia térmica, eliminação de 

custos referentes a defloculantes e aditivos, menores custos de manutenção e menor impacto 

ambiental. Dentre os avanços tecnológicos conquistados,  destaca-se a adoção de moinhos de 

elevada eficiência, dotados de rolos moedores pressionáveis, de secadores de matérias primas na 

entrada do moinho e de separadores granulométricos e a eventual granulação de pós finamente 

moídos,  através  de  granuladores  de  ação  aglomerante  por  umidificação  (MÁS,  2005; 

FACINCANI, 1994). O melhoramento do ponto de vista tecnológico do processo de moagem a 

seco está ligado ao fato de que, com este tipo de moinho, é possível alcançar granulometrias 

consideravelmente  menores  que  as  obtidas  com os  sistemas  tradicionais,  comparáveis  com 

aquelas  provenientes  dos  moinhos  cilíndricos  a  úmido,  além  de  apresentar  uma  elevada 

produtividade.  Esta  granulometria  mais  fina  permite  reduzir  as   dimensões  das  impurezas 

contidas na massa. As vantagens desse processo são evidentes para as massas vermelhas, que 

necessitam de maiores quantidades de água na moagem a úmido. Calcula-se que a economia 

anual de uma planta de médio porte de produção de 14 a 15  t/h de cerâmica vermelha de pós 

1 Processo de produção cerâmica com argila moída.
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(2.000 a 2.500 t/mês) para operação em apenas um turno diário, está além de US$ 500.000 em 

relação  a  uma  planta  convencional  de  operação  via  úmida  (LOLLI,  2000).  As  economias 

estariam divididas da seguinte forma: 25% devido à economia de defloculantes e aditivos, 52% 

pela redução da energia térmica, 7% pela redução de energia elétrica e 15% devido a menores 

custos de manutenção (LOLLI, 2000).   

3.5.2. Sistemas de Conformação

3.5.2.1. Prensagem - via seca 

A prensagem é um processo físico típico para a conformação de telhas a partir de argilas 

secas  (3 a 5%) finamente moídas, pelo qual o esforço físico de conformação é bem menor que 

na extrusão, tendo ainda a vantagem de o processo de prensagem estar vinculado ao preparo de 

argila dura, de melhor qualidade, por  moagem. Isto confere à telha qualidades superiores de 

acabamento  superficial,  inclusive  para  receber  esmaltação,  resistência  à  flexão  e  reduzida 

absorção de água.  

O material é vertido em moldes para a conformação da peça desejada, onde é submetido 

a pressões elevadas, saindo com resistência mecânica mínima para manter a forma original e 

seguir  para  a  secagem.  Normalmente,  são  produtos  de  dimensões  limitadas.  Nos  casos  de 

produtos  maiores,  são  necessárias  prensas  especiais  de  grande  capacidade.  A  prensagem 

apresenta as vantagens de maior precisão dimensional e de processar material seco, que não irá 

causar problemas de deformação e retração na secagem, conferindo maior precisão dimensional 

à peça, eliminando diversos tipos de problemas de qualidade final do produto. 

Figura 8: Prensa mecânica para produção de telhas.
Fonte: INT, 2002.
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3.5.2.2. Extrusão - via úmida e semi úmida

Na etapa de moldagem por extrusão, a massa argilosa passa por uma máquina composta 

por um alimentador-misturador de facas, provido de um caracol  helicoidal que produz uma 

primeira extrusão contra uma grelha. Esta grelha retém impurezas, como galhos e raízes, numa 

câmara de vácuo que promove a retirada de ar  dos pequenos cilindros de massa formados, 

destacando  que  quanto  maior  o  vácuo  na  massa,  melhor  a  qualidade  do  produto  final, 

minimizando a ocorrência de fissuras e trincas. Daí, os cilindros de massa são impelidos para a 

camisa acanalada, ambiente em cujo volume interno gira o caracol extrusor helicoidal. Com isso 

a massa gira em atrito contra a camisa acanalada, com as nervuras internas impedindo que a 

massa gire na camisa sem avançar, já que as nervuras apresentam sentido contrário de rotação 

ao de giro do caracol. Com isso, a massa  é impelida contra a grelha de extrusão final, onde está 

instalada a boquilha de saída, de material metálico ou cerâmico, que forma o perfil desejado da 

peça. 

Para uma empresa com capacidade média de produção da ordem de 1.400 milheiros/mês 

de blocos de vedação, fabricando produtos com peso unitário médio de 2 kg (produção mensal 

de  2.800  t/mês),  a  demanda  de  produção  na  máquina  de  extrusão,  operando  8 h/dia  e  22 

dias/mês, será da ordem de 15 t/dia, considerando um percentual de interrupção de operação de 

5 a 6%. Para tanto, a planta de produção necessitará de uma extrusora com capacidade nominal 

da ordem de 20 a 25   t/h, acionada por um motor elétrico com potência da ordem de 150 cv, 

mais uma bomba de vácuo de 25 cv, que demandarão potências elétricas conjuntas médias de 

115 kW, potências de pico de 130 kW ( por volta de 32% da demanda máxima da planta) e 

consumos  mensais  da  ordem de  19  a  20  mil kWh (cerca  de  15% do  consumo mensal  de 

eletricidade de uma planta de média capacidade) (SCHWOB, 2005). 

Figura 9: Equipamento para extrusão contínua de blocos cerâmicos, com sistema de corte 
múltiplo dos blocos por arame.

Fonte: INT, 2002.
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Com relação à passagem da massa no perfil de extrusão, quanto maior e aberto o perfil 

de extrusão, menor a potência elétrica solicitada ao motor. Uma boquilha de extrusão de telha, 

em geral,  demanda mais  potência  que uma de bloco.  Dependendo do  desenho do perfil,  o 

esforço de extrusão pode se alterar muito. Uma das soluções para otimizar o consumo elétrico 

da extrusora é fazer blocos geminados. 

Existem possibilidades  de  atenuar  os  consumos  de  energia  elétrica  nessa  operação, 

assim como a redução do desgaste do perfil de extrusão, o aumento da velocidade do processo e 

mesmo  a  redução  do  consumo  de  energia  térmica  na  etapa  de  secagem,  consistindo  das 

seguintes medidas:

1) Adição de resíduos orgânicos à massa cerâmica antes da extrusão, como turfa,  finos de 

carvão, resíduos de coque, resíduos de processamento de petróleo, borra de café, casca de 

arroz, lodos de estação de tratamento de efluentes e outros, visando reduzir o atrito no perfil 

de extrusão da maromba e, em conseqüência, a potência elétrica solicitada no motor de 

acionamento da mesma em até 30%. Isto também reduz a demanda de energia térmica (até 

30%,  dependendo  do  percentual  de  adição  e  do  resíduo  considerado)  (MÁS,  2005)  na 

queima  no  forno,  pela  adição  de  combustível  na  parte  interna  da  massa  (os  resíduos 

orgânicos  atuam  como  fonte  de  calor  interno  na  massa  cerâmica)  e  pela  melhoria  da 

qualidade do produto (melhoria da porosidade, aspecto e resistência mecânica). Ademais, a 

queima mais homogênea e rápida proporcionada gera menor índice de perdas e, portanto, 

economia adicional de matéria prima e energia térmica e elétrica, além de maior velocidade 

de  processamento  da  queima  no  forno.  Em  resumo,  a  quantidade  de  resíduo  orgânico 

demandado depende do tipo de argila ou mistura de argilas e do produto final desejado. 

Todavia, o fornecimento do resíduo nem sempre é possível, além de exigir uma dosagem 

bem controlada,  assim  como a  eliminação  de  parcelas  indesejáveis  na  composição  dos 

mesmos. Como exemplo, adições de 5% de resíduo de coque (finos de coque e óxido de 

ferro) promovem economias de combustível de 20% e de eletricidade da ordem de 15% 

(FACINCANI, 1994). Adições de turfa da ordem de 3% na massa cerâmica podem trazer 

melhorias de até 50% na resistência mecânica do produto final, assim como 10% a menos 

no índice de quebras por trincas, 30% a menos de combustível na queima e 22% a menos no 

tempo de processamento no forno (INT, 1982). Resíduos de petróleo na mesma proporção 

também podem trazer as mesmas vantagens da turfa.

2) Adição  de  vapor  d'água  saturado  na  massa,  antes  da  extrusão,  visando  obter  maior 

plasticidade da massa, redução de atrito e outras vantagens referidas, além de prover uma 

parcela de energia térmica interna na peça moldada de modo a reduzir a demanda de calor e 

acelerar o processo de secagem. A massa processada sofre elevação de temperatura de até 
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60 °C, entrando no secador com 3% a menos de umidade. Com a adição de vapor na massa 

cerâmica, o esforço na extrusão diminui, permitindo reduzir a amperagem numa maromba 

de 400 para 180 A ou de 150 para 90 kW (MÁS, 2005), além de reduzir o desgaste na 

boquilha e de pré-aquecer o tijolo na entrada do secador, economizando energia térmica e 

água no processo,  necessitando, portanto, de uma caldeira de pequena capacidade (800 a 

1600 kg/h), operando a baixa pressão, para a produção de água quente ou vapor saturado. 

Trata-se de um método frequente em regiões de clima frio. Vale lembrar que a presença de 

vapor reduz em parte o vácuo na maromba, o que exige ligeiro aumento da potência da 

bomba de vácuo e com isso, ligeiro aumento de consumo elétrico da mesma, plenamente 

compensado pelas vantagens mencionadas anteriormente (MÁS, 2005).   

3) Uso de perfis de extrusão de materiais cerâmicos de alta resistência à abrasão, como os 

machos  e  incertos  cerâmicos  à  base  de  alumina-zircônia,  que  apresentam um  fator  de 

resistência  ao desgaste 3 vezes  maior que a widia e 10 vezes  mais que o aço,  visando 

redução  de  custos  (DUAILIBI,  2003).  Isto  se  dará  pela  maior  vida  útil  do  perfil,  pela 

diminuição do tempo de interrupção do processo para a troca da boquilha e pela redução dos 

esforços mecânicos de extrusão, que podem  resultar  em reduções de potência elétrica de 

acionamento  de  20  a  25%  (DUAILIBI,  2003),  além  de  proporcionar  regulagem  mais 

uniforme,  melhor acabamento do produto,  maior compactação da massa,  maior controle 

sobre o fluxo de extrusão, obtenção de blocos sem deformação, melhor esquadro e forma 

regular;

4) Emprego de motores de combustão interna para acionamento pleno ou parcial da polia da 

maromba, visando a redução da potência elétrica demandada, assim como do consumo de 

energia elétrica, a partir do uso de óleo diesel, gás natural ou outro combustível, destacando 

o custo mais elevado da energia elétrica consumida na extrusão, em função do baixo fator de 

carga, considerando seu uso freqüente apenas num período de 8 a 9 h/dia (SCHWOB, 2005; 

SOMBRA, 2004).

3.6. Secagem

Consiste na retirada lenta e uniforme de boa parcela da água livre presente na massa 

cerâmica,  configurando  uma  das  operações  mais  importantes  do  processo,  já  que  exige  o 

estabelecimento  de  parâmetros  operacionais  precisos,  de  forma  a  evitar  o  aparecimento  de 

trincas e quebras de peças na etapa de cozimento. A secagem pode ser natural, procedida de 

forma lenta, sob a ação do tempo (radiação solar e circulação eólica natural / artificial) ou com 
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as peças dispostas em posição horizontal em prateleiras cobertas, estabelecendo um processo 

natural mais controlado, porém, ainda lento. Para aumentar a produção, reduzir as perdas e 

melhorar a qualidade, é preciso adotar processos de secagem artificial. Para tanto, é preciso 

conhecer  as  características  físico-químicas  da  argila,  estabelecer  sua  curva  adequada  de 

secagem,  escolher  o  tipo  de  equipamento  (estático  ou  contínuo,  capacidade  e  outras 

especificações) e operá-lo de modo que seja atendida a forma de evolução da umidade e da 

temperatura ao longo do secador, conforme a curva ideal de secagem1. 

Ao sair  da  etapa de extrusão na maromba e  após o corte das  peças,  as  mesmas se 

encontram geralmente com um teor de umidade por volta de 30% (TAPIA, 2005), devendo após 

a secagem reduzi-la para cerca de 6% (TAPIA, 2005), de modo a serem cozidas no forno, para o 

que, é necessária a colocação das peças conformadas em vagonetas (secagem contínua, quando 

a vagoneta é a mesma do forno, ou semi-contínua, quando as vagonetas são distintas, exigindo a 

operação de transferência da carga de uma para a outra) ou em prateleiras (estufas de secagem 

natural).

Figura 10: Secagem  natural.
Fonte: INT, 2002.

A secagem natural,  pouco ou  mais  controlada,  com mudança  de  posição  dos  lotes, 

apesar de se constituir em método simples e de baixo custo, apresenta deficiências técnicas e 

limitações de produção. Os processos estáticos resolvem algumas questões ligadas à evolução 

da temperatura, acelerando a secagem, mas mantém dificuldades quanto à perda de umidade, 

comprometendo a qualidade de produção e aumentando as perdas. Já nos secadores contínuos, o 

controle aumenta, as perdas diminuem e a produção se eleva, porém seu custo inicial, além do 

nível de complexidade de projeto (áreas de troca de calor, canais de distribuição, defletores, 

vagonetas,  curva  de  secagem,  dimensionamento  e  posicionamento  de  exaustores  e  uso  de 

1 È  a curva de parâmetros ideais de variação ao longo do tempo da umidade e da temperatura do material cerâmico processado num 
secador, de modo que seja obtido um produto de qualidade, sem trincas ou variações dimensionais indevidas,  na saída do secador.
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ventiladores  auto-viajantes)  e  de  operação  (tipo  e  posicionamento  de  peças  e  cadência  de 

produção) são grandes, o que se justifica quando sua concepção e operação são bem adequados 

à demanda da empresa. 

Quanto  ao  calor  empregado  nos  secadores,  geralmente  provém,  em  parte,  da 

recuperação nos fornos, seja da fase de resfriamento, seja da exaustão dos gases, com a parcela 

complementar proveniente da queima de combustível em fornalha.

A demanda de calor  para a  secagem envolve a  necessidade de suprimento de calor 

sensível para aquecimento da água e da massa de argila da temperatura ambiente até 100 °C, 

mais  o  calor  latente  de  vaporização  da  água  presente  na  massa  (580 kcal/kg).  No caso  de 

operação em temperatura ambiente de 30°C, com argila de calor específico de 0,224 kcal/kg°C 

(FACINCANI, 1994; MÁS, 2005) e 25% de umidade na entrada e 5% na saída, a demanda 

teórica de calor na operação de secagem é de 142 kcal/kg de massa crua na entrada do secador, 

conforme cálculo abaixo1. Considerando uma eficiência térmica do secador da ordem de 60%, a 

demanda efetiva de calor deverá ser, nesse caso, de 237 kcal/kg, ou pouco acima da metade da 

demanda de calor num forno de bom desempenho térmico, da ordem de 450 a 500 kcal/kg2. 

Assim, considerando um conjunto secador – forno de bom desempenho térmico, como o aqui 

apresentado, encontra-se como valor de consumo específico total de energia térmica valores da 

ordem de 680 a 740 kcal/kg. Todavia, com a possibilidade de recuperação de calor do forno 

para suprimento de, em geral, 30 a 70% da demanda térmica do secador  (SCHWOB, 2005), 

tem-se na prática valores da ordem de 560 a 620 kcal/kg para o consumo específico conjunto de 

energia térmica, considerando as condições indicadas. Adicionalmente, pode-se melhorar ainda 

mais  essa  relação  específica  de  consumo de  energia  através  de  iniciativas  como adição  de 

matéria orgânica e de vapor / água quente na massa argilosa, mas principalmente por meio de 

processos  de  cogeração3,  que  podem  permitir  drásticas  reduções  de  consumo  energético 

específico.   

1  Calor para secagem = calor sensível para aquecer a água (((0,25 - 0,05).1 kcal/kgoC.(100-30)oC)= 14 kcal/kg) + calor sensível 
para aquecer a argila (0,75.0,224 kcal/kg  oC.(100 - 30)oC)= 12 kcal/kg + calor latente para transformação da água em vapor à 
pressão ambiente (0,2.580 kcal/kgoC) = 116 kcal/kg. Desta forma, a demanda teórica de calor para a secagem nessas condições é 
de 142 kcal/kg. Considerando uma eficiência térmica do secador de 60%, a demanda total de calor na operação de secagem seria 
de 142/0,6 = 237 kcal/kg.     

2  Calor para queima (considerando temperatura de queima: 850oC) = calor sensível para aquecer a argila ((850 – 30)oC x 0,224 
kcal/kg.oC) = 184 kcal/kg + calores sensível e latente a serem transferidos para a água, parcelas desprezíveis, diante da mínima 
presença de água livre. Considerando uma eficiência térmica do forno da ordem de 40%, tem-se como demanda efetiva de calor o 
valor de 184 / 0,4 = 460 kcal/kg.

3 No capítulo 8 desta tese, esta questão é discutida, a partir do uso do gás natural, considerando as vantagens de eficiência térmica 
promovidas pelo referido combustível.
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3.6.1. Sistemas de Secagem

Os sistemas de secagem natural normalmente  submetem o processo a um gargalo do 

ritmo  de  operação  e  dependem  da  climatologia  local,  dependendo  da  umidade  do  ar,  da 

temperatura, do regime de ventos e da incidência de chuvas. A implementação de um sistema de 

secagem artificial se  amortiza  em curto  prazo,  em função  da  possibilidade  de  aumento  da 

produção e da redução de mão de obra envolvida, além de reduzir o espaço ocupado nos pátios 

da  empresa,  em  comparação  com  a  secagem  natural.  Os  secadores  podem  ser  dos  tipos 

contínuo, semi-contínuo e estático. Construídos em alvenaria, os secadores podem ser regulados 

de acordo com as características de cada produto a ser seco. Os equipamentos mais modernos 

apresentam ventiladores auto viajantes, estabelecendo uma secagem mais rápida e eficaz em 

relação aos que apresentam ventiladores fixos de parede. Com os auto viajantes, a secagem fica 

mais homogênea, além de obter expressiva economia de eletricidade, da ordem de 65% (OSTI, 

2006).  A  extração  de  ar  úmido  é  feita  normalmente  por  ventiladores  centrífugos  de  alto 

rendimento, sendo instalados normalmente na parte inferior do secador, em função da tendência 

natural  do  ar  quente  subir.  Os  secadores  de  pequena  capacidade  são,  geralmente,  do  tipo 

estático.  Os  secadores  convencionais  normalmente  operam  em  ciclos  de  24  a  72  horas, 

dependendo do tipo de produto,  clima e  características intrínsecas  do equipamento.  Com o 

produto  entrando em geral  com 25 a  35% de  umidade e  saindo com 6  a  8%,  o  consumo 

específico de energia térmica costuma ser da ordem de 900 a 970 kcal/kg de água evaporada, 

levando em conta valores de eficiência térmica próximos de 60%  (TAPIA, 2005).  Para um 

equipamento contínuo com desempenho dessa ordem, o valor efetivo do consumo energético 

específico do equipamento costuma ser da ordem de 150 a 280 kcal/kg (FACINCANI, 1994), 

destacando  que  em  geral  recebem  de  30  a  50%  dessa  demanda  térmica  proveniente  da 

recuperação de calor do forno. Os valores de consumo específico de energia elétrica se situam 

na faixa de 25 a 35 kWh/t de água evaporada ou 4 a 10 kWh/t de produto seco (FACINCANI, 

1994). Tais valores costumam representar de 15 a 20% do consumo total de energia elétrica de 

uma planta de produção de cerâmica vermelha. 
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Figura 11: Galpão de secagem natural de blocos - processo manual (sem estantes móveis 
ou vagonetas).
Fonte: INT, 2002.

Para os secadores rápidos de rolos, que processam a carga a ser secada em 3 a 4 horas, 

pode-se  consumir  de  1200  a  1600 kcal/kg  de  água  evaporada,  resultando  em  valores  de 

eficiência  térmica  da  ordem  de  40  a  50%  e  consumo  específicos  de  energia  térmica  nos 

equipamentos da ordem de 200 a 450 kcal/kg de produto seco, destacando, da mesma forma que 

no caso anterior, a possibilidade de receber calor do forno de queima (FACINCANI, 1994).

Assim, a demanda de calor para a secagem é suprida por uma fornalha e, eventualmente, 

pela  recuperação  de  calor  do  forno,  num balanço  de  massa  e  energia  variável,  segundo  o 

desempenho térmico de cada equipamento e os arranjos operacionais possíveis.

Figura 12: Fornalha para fornecimento 
de calor para a secagem.

Fonte: BERALMAR, 2006

A secagem é uma das etapas do processo cerâmico que apresenta maiores dificuldades 

técnicas de projeto, regulagem e operação, consistindo muitas vezes no gargalo do processo 

produtivo,  restringindo a  capacidade  de  produção  do  forno.  Exaustores  de  alto  rendimento 

aumentam a capacidade volumétrica do ar insuflado no secador, também gerando economia. 
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• Secadores estáticos

Costumam ser de pequeno ou médio porte e são mais aplicados na fabricação de 

telhas, peças especiais ou de grande porte. São também indicados para peças de produção 

em pequena escala, produtos com espessura irregular, de grande tamanho ou envolvendo 

argila de alta contração. As peças são transferidas através de empilhadeiras ou por carrinhos. 

A velocidade de aquecimento é elevada e o consumo energético específico é mais alto que 

nos secadores contínuos. 

De modo geral, os secadores estáticos operam nas seguintes condições:

• Descanso  do  material  por  uma  hora  no  secador,  após  a  extrusão,  antes  de 

começar a secagem, de modo a completar o processo natural de perda de água;

• A ventilação no secador somente opera após 4 horas de estadia das peças no 

secador;

• A exaustão só é ligada cerca de cinco horas após o começo da injeção de calor;

• Medição de temperatura e umidade em pontos diversos;

• Extração máxima de calor para secagem da fase de resfriamento do forno (INT - 

SEBRAE, 2005);

• Secadores contínuos

São  equipamentos  de  maior  porte,  onde  os  produtos  ficam  em  movimento, 

arrumados em vagonetas ou estantes, conjugadas ou não com as do forno, no caso de fornos 

contínuos.  São  equipamentos  que  envolvem  alta  complexidade  de  ajuste  operacional, 

considerando  a  dificuldade  de  regulagem  adequada  dos  pontos  da  curva  de  secagem 

(temperatura e umidade).  Como dito antes, podem também aproveitar calor do forno (ar 

quente de resfriamento ou gases de exaustão), cuja injeção no secador se dá por canais na 

parte inferior do secador ou por tubulações aéreas. 

Nos secadores contínuos, à medida em que a peça percorre o sentido longitudinal do 

equipamento,  vai  sendo submetida  a  um aumento  gradual  e  lento  de  temperatura  e  de 

redução da umidade, de modo que a umidade evolua de valores da ordem de 30 para 6% e a 

temperatura, de 35 para 62 °C. Para tanto, é preciso que ocorra a monitoração e controle 

desses parâmetros, de modo a referenciá-los e ajustá-los à curva ideal de secagem. De modo 

a evitar a absorção de umidade do ambiente e ao mesmo tempo aproveitar o calor sensível 

das peças, é preciso uma transferência rápida das peças secas para o forno (INT - SEBRAE, 

2005). 
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Figura 13: Secador contínuo (portas de 
alimentação) e sistema de recuperação de 

calor dos gases do forno.
Fonte: INT, 2002.

Figura 14: Estante móvel sobre 
trilhos para operação de secagem 

em equipamento contínuo.
Fonte: INT, 2002.

Com o uso de secagem artificial, a velocidade de produção se eleva, promovendo a 

redução das perdas, pela menor manipulação, assim como reduzindo os custos de mão de 

obra, fato que se acentua quando o processo envolve apenas uma operação de carregamento 

de vagonetas, passando pela secagem contínua e em seguida pelo forno contínuo. Assim, o 

tempo médio de secagem pode passar de 5 dias para um dia ou mesmo algumas horas, 

dependendo do arranjo de equipamentos. 

Tabela 5: Comparação da secagem natural com a secagem artificial.
Secagem Natural Secagem Artificial

Tempo de secagem 5 dias 24 horas

Umidade na entrada do forno (%) 6 a 10 5

Perdas de produção (%) 15 a 20 1
Fonte: INT, 2005 

Da mesma forma,  a  umidade na entrada do forno passa  a  ser  mais  homogênea, 

controlada e  baixa.  Apesar de  se  gastar  mais energia  térmica e  elétrica  no processo de 

secagem artificial, reduz-se parte da energia térmica, com a recuperação de calor do forno, 

além de se elevar a escala de produção. Tal fato, confere maior faturamento e lucro líquido, 

que permitem amortizar de maneira atrativa o investimento inicial, assim como incorporar 

os custos de manutenção e operação.
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Gráfico 2: Exemplo de curva de secagem de blocos cerâmicos.
Fonte: INT, 2002.

A alimentação de calor  para  o  processo de secagem se  dá  através  de  fornalhas, 

normalmente  à  lenha,  cavaco,  serragem  ou  resíduos  agrícolas,  mais  o  eventual  calor 

recuperado do forno. A participação da demanda de calor do secador representa em média, 

de  30  a  50%  da  demanda  total  de  calor  do  processo  (SCHWOB,  2005).  Quando  a 

recuperação de calor do ar de resfriamento ou dos gases de exaustão do forno se dá em bom 

nível  de  eficiência  térmica,  é  possível  transferir  mais  de  50% da demanda  de calor  do 

secador. Em alguns casos, quando a matéria prima é tratada por via seca ou semi-seca, 

envolvendo processo de moagem, a demanda de calor do secador diminui e a recuperação 

de calor, quando intensa, permite suprir de forma plena a demanda de calor do secador. A 

temperatura interna do secador pode variar na faixa de 30 a 80 °C, após a diluição com ar 

dos fluxos de gases da fornalha (300 a 400 °C) e dos gases recuperados (200 a 300 °C), 

entrando no secador um fluxo total de gases quentes numa faixa de temperatura da ordem de 

120 a 150 °C.

De modo geral, os secadores contínuos operam da seguinte forma:

• Operação de ventilação apenas 4 horas após o início da secagem;

• Acompanhamento preciso da curva de secagem estabelecida;

• Registros  precisos  de  medição  de  higrômetros  e  termômetros  ao  longo  do 

secador, nos pontos mais adequados;

• Manutenção, por volta de 85 a 95%, da umidade relativa do ar da atmosfera 

interna do secador na sua etapa inicial de processamento;

• Entrada das peças no secador com o mais baixo teor de umidade possível;

• Velocidade ordenada dos carrinhos / vagonetas (INT - SEBRAE, 2005).
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Figura 15: Ventiladores auto-viajantes (móveis sobre trilhos) para a circulação de ar quente ao 
longo de um secador contínuo, transferindo calor  em  processo de convecção forçada.

Fonte: INT, 2002.

Em  termos  gerais,  a  operação  dos  secadores  contínuos  demanda  muito  apuro  na 

regulagem dos registros de ar de diluição e gases, no dimensionamento dos canais de passagem 

de gases quentes,  na distribuição da carga e na operação dos ventiladores para a circulação 

interna do ar quente e dos exaustores para extração da massa de ar saturado de umidade.

3.7. Queima

Nessa etapa de beneficiamento, a peça moldada e seca é transferida para o forno, onde 

passa pelas etapas de carregamento, aquecimento, queima e resfriamento. A curva de queima1 

depende  do  tipo  de  forno,  da  argila  ou  mistura  de  argilas,  da  eficiência  de  queima,  da 

distribuição de calor  interno, da forma de carregamento do forno, do tipo de produto e das 

condições ambientais. Para conduzir a queima de modo adequado, é fundamental visualizar o 

que nela ocorre, o que demanda preferencialmente a monitoração e controle das temperaturas, 

para que a curva de queima real se aproxime o máximo possível da curva ideal, evitando-se a 

avaliação  visual  pela  cor  da  peça  processada,  o  que  ainda  ocorre  em muitas  indústrias.  É 

importante  também  a  adequada  disposição  das  peças  no  forno,  permitindo  a  passagem 

conveniente dos fluxos de gases quentes entre as peças e a adequada distribuição do calor, ao 

mesmo  tempo  maximizando  o  carregamento.  Também  importam o  alinhamento 

(direcionamento e forma da chama) e regulagem dos queimadores (temperatura e excesso de ar, 

1  A curva de queima é formada pela seqüência de dados de temperatura do produto processado no forno ao longo da extensão deste, 
caso do forno contínuo, onde a peça se desloca entre a entrada e a saída do mesmo, ou ao longo do tempo, caso dos fornos 
intermitentes, onde a peça fica em posição estática sofrendo contínua variação de temperatura. A curva real de temperatura é 
aquela efetuada na prática, tentando seguir os parâmetros ideais pré-estabelecidos na curva idealizada.  
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que  demandam o  ajuste  periódico  da  relação  ar  /  combustível).  A temperatura  máxima de 

queima  nos  fornos  pode  variar,  normalmente,  de  750  a  950 °C,  o  que  depende  muito  da 

característica  físico-química  da  argila  processada.  Na  fase  inicial  de  aquecimento  as  peças 

perdem  água.  A  partir  de  350 °C,  passam  a  ocorrer  as  reações  químicas  e  as  alterações 

cristalinas na argila. Após determinado tempo, a queima se completa ao se chegar à temperatura 

máxima.   Os  tempos  envolvidos  entre  cada  etapa  da  queima  dependem  sobremaneira  da 

velocidade de transferência e distribuição de calor, no que tem influência preponderante o tipo 

de forno empregado1. 

Gráfico 3: Exemplo de curva de queima de um forno Hoffmann. A 
abscissa mostra o tempo em horas.

Fonte: INT.

Assim, os fornos podem ter ciclos de queima com períodos tão curtos como as 3 horas 

usuais dos fornos de rolos, ou tão longos como os 4 ou 6 dias para os fornos intermitentes do 

tipo caieira, o que se deve em boa parte às dificuldades de homogeneização do calor nas peças. 

Ao mesmo tempo, as velocidades adequadas de aquecimento e resfriamento da carga do forno 

devem ser respeitadas, com isso evitando-se a ocorrência de trincas e deformações, além de 

peças cruas ou sobre queimadas, que geram desperdício de produtos e de energia.

As  seguintes  etapas  acontecem  no  processamento  térmico  da  argila  no  forno,  pela 

ordem, segundo MÁS (2005):

• Saída da umidade residual

Durante o processo de perda da água de umidade, com temperatura por volta de 

100 °C, o forno funciona como um secador, destacando que as moléculas de água ("água 

1  Ver capítulo 3.7.1
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interna") do cristal de argila permanecem na massa. Se a umidade presente nas peças for 

elevada, a velocidade de secagem deverá ser mais lenta, de modo a evitar-se a queima de 

peças com umidade elevada.

• Decomposição das argilas

Nessa fase, a massa cerâmica passa da condição de plasticidade a cru (capacidade de 

ser amassada novamente com água e se deformar por extrusão) a queimado inicial, ou seja, 

para a condição de não plasticidade. Até 500 °C ainda existem moléculas de água no cristal, 

o  que  significa  que  a  argila  ainda  está  crua,  ou  seja,  ainda  mantém suas  propriedades 

argilosas. Estas propriedades serão perdidas com a saída da água cristalina na faixa de 550 a 

650 °C,  passando  a argila à condição de material cru para queimado. Nessa condição, o 

material fica vulnerável a variações bruscas de tamanho, que podem gerar trincas nas peças, 

comportamento que apresenta relação direta com o teor de areia de quartzo (uma das formas 

cristalinas da sílica, no caso, em condição livre, não combinada com os silicatos da argila), o 

que  se  evidencia  com  a  maior  ou  menor  dilatação  térmica  que  ocorre  na  faixa  de 

temperatura crítica de choque térmico, entre 560 e 580 °C  (MÁS, 2005). Assim, a argila 

desprovida de areia de quartzo se dilata no forno de modo contínuo, sem variações bruscas 

de volume.

• Decomposição dos carbonatos

Entre 850 e 1000 °C (MÁS, 2005), ocorre a decomposição dos carbonatos, primeiro 

com a decomposição dos carbonatos de cálcio e magnésio (dolomita) e depois os de cálcio, 

propriamente. Esta fase se comporta como uma segunda implosão na estrutura interna do 

material cerâmico, resultando na formação de dióxido de carbono (CO2) e cal viva (óxido de 

cálcio - CaO), sendo esta última inerte ao restante do processamento.

CaCO3 → CaO + CO2

A  saída  do  CO2 na  forma  gasosa  pode  provocar  a  ruptura  do  material 

(esfarelamento), caso os carbonatos estejam presentes na massa cerâmica na forma de areia 

calcárea. Por outro lado, se o carbonato estiver finamente moído, essa transformação se dará 

em temperatura  mais  elevada,  não trazendo problemas de  ruptura  no material,  fato  que 

evidencia a importância da fase de preparo da massa.

• Sinterização das partículas cristalinas soltas

Acima de 900 °C, os fundentes presentes na massa cerâmica (óxidos de potássio, 

sódio e ferro, dentre outros) tornam-se líquidos de alta temperatura, ou seja, vidros, que na 

fase  de  resfriamento  irão  solidificar  a  estrutura  cristalina  interna  do  material, 

consubstanciando o processo de sinterização (formação de malha de soldas vítreas). Assim, 

quanto mais elevada a temperatura de queima e mais prolongado este período, maior será a 
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malha de pontos de solda interna, tornando mais forte a estrutura do material, destacando 

que somente a 700 °C (MÁS, 2005) ocorre uma liquefação mínima de fundentes suficiente 

para  propiciar  uma  resistência  tolerável  no  material,  o  que  evidencia  a  necessidade  de 

processamento  da  queima  do  material  cerâmico  em temperaturas  mais  elevadas,  o  que 

depende  da  presença  de  fundentes  e  das  características  físico-químicas  desejadas  no 

material,  deixando claro também que o calor útil necessário no processo, dependente da 

temperatura  máxima  de  queima  e  de  seu  patamar  de  permanência,  pode  variar  muito, 

conforme a condição considerada.

• Volatilização dos sais e incorporação

A presença eventual de sais na massa cerâmica, como cloretos, sulfatos e carbonatos 

ou  sais  de  enxofre,  estes  formados  pela  presença  de  enxofre,  por  exemplo,  no  óleo 

combustível, pode causar o fenômeno de formação de eflorescências brancas na superfície 

do material, que traz problemas estéticos ao produto. Nas temperaturas baixas de queima, 

abaixo  de  900 °C  (MÁS,  2005),  os  sais  não  se  volatilizam,  não  se  incorporando  aos 

silicatos. Acima disso, ocorre a volatilização da maioria dos sais, com parte deles saindo 

pela exaustão do forno e parte se incorporando ao material.

• Reorganização das estruturas cristalinas

De 1000 °C em diante  (MÁS, 2005), os cristais se organizam em novas estruturas 

cristalinas, o que é acusado pelo aumento da resistência mecânica e pela queda da absorção 

de água, que evidencia o preenchimento dos poros com mais ligações vítreas.

• Sinterização avançada

Acima de 1000 °C, começa a faixa de sinterização de materiais de baixa absorção de 

água, como os revestimentos porosos, grés vermelhos e grés claros, onde a indústria de 

cerâmica vermelha praticamente não atua.

O calor destinado para a queima no forno, alimentado pelo combustível, se distribui na 

carga (calor útil), assim como nos gases de exaustão e estrutura do forno, de onde parte dele se 

dissipa  continuamente  através  de  mecanismos  de  transferência  de  calor  por  radiação  e 

convecção. Na exaustão, tem-se até 50% do calor total gerado pelo combustível (TAPIA, 2005), 

dependendo da concepção e condições operacionais do forno, o que permite aproveitar parte 

dessa  perda de  calor  para  a  carga de  outro forno,  pré-aquecimento de ar  de combustão ou 

secagem de peças (SENAI, 1998). Com relação ao calor perdido por condução na estrutura e, 

em seguida, parcialmente dissipado por radiação e convecção, as medidas corretivas são a opção 

por fornos de baixa inércia térmica, de modo a reduzir a parcela de calor por condução, o uso de 

refratários de bom desempenho térmico, retendo mais calor dentro do forno, e a implementação 

de sistema de isolação térmica eficiente, reduzindo a taxa de troca de calor com o ambiente. 

61



Quanto à parcela de calor de resfriamento da carga, que envolve grandes fluxos de gases a 

temperaturas mais baixas que na exaustão, seu aproveitamento mais adequado deve se dar na 

secagem de peças. Ainda que estas medidas de recuperação de calor não se dêem em muitos 

casos no forno, a eficiência térmica do processo como um todo (forno e secador) se eleva, 

devendo-se  destacar  que  as  iniciativas  de  recuperação  de  calor  não  devem  interferir  nos 

parâmetros operacionais do equipamento.

3.7.1. Sistemas de Queima - Fornos

Os fornos  mais  empregados  pelas  indústrias  do  setor  de  cerâmica  vermelha  no  Brasil  são 

(NERI, 2004):

• Intermitentes: 70% (abóbada, plataforma, chama reversível – circulares e paulistinha, 

campanha e caieira);

• Semi-contínuos : 28% (Hoffman e pequena parcela do tipo Federico);

• Contínuos: 2% (túnel).

Todavia, tais percentuais se referem a um universo de 6.860 empresas, considerado pela 

ABC -  Associação Brasileira  de  Cerâmica (2003)  -  como o total  de  empresas  de  cerâmica 

vermelha no Brasil  em 2003, levando em conta a existência de cerca de 140 fornos túnel . 

Considerando que o número oficial de empresas considerado em ABC (2006) se reduziu para 

5.500 empresas, assim como o fechamento de centenas de empresas nesse período, em sua 

maioria de pequeno porte, quase todas contando com fornos intermitentes, tendo em paralelo o 

gradativo aumento da  difusão de fornos túnel no segmento nos últimos anos, conclui-se que o 

percentual  de  empresas  com forno  túnel  dobrou,  se  elevando  para  cerca  de  4% em 2006, 

atingindo  o  valor  de  220  fornos  (ZUCCO,  2006).  Ademais,  os  fornos  túnel,  pela  maior 

capacidade produtiva, em geral, envolvida, eram responsáveis em 2005 por cerca de 11% da 

produção  nacional  (QUESTIONÁRIOS,  2005).  Assim,  para  pequenos  fabricantes  (100  a 

500 milheiros/mês ou 200 a 1.000 t/mês), empregam-se em geral os fornos intermitentes, em 

função  do  menor  custo  inicial,  respondendo  por  68% do  total  (3740  empresas)  e  46% da 

produção nacional (SCHWOB, 2005 e QUESTIONÁRIOS, 2005). Para médias empresas (500 e 

1.500 milheiros/mês ou 1.000 e 3.000 t/mês), ocorre o predomínio de fornos semi-contínuos e 

parcela  de  fornos  intermitentes  de  maior  capacidade  ou  maior  quantidade  de  fornos  por 

empresa, respondendo por cerca de 28% do total (1.540 empresas) e 43% da produção nacional 

SCHWOB, 2005 e QUESTIONÁRIOS, 2005). 
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3.7.1.1. Fornos Intermitentes e Semi-Contínuos

São fornos que operam a queima por lotes de carga, com sua condução por meio da ação 

de um foguista, cuja habilidade de intervenção é fundamental para o sucesso da operação. As 

dimensões internas da câmara do forno são normalmente grandes, para aumentar a capacidade 

de produção. O projeto de seu crivo (piso de lajotas perfuradas, para a passagem descendente 

dos  gases  de  combustão  -  tiragem invertida)  é  em geral  crítico  para  os  fornos  de  grande 

capacidade. Com isso, o gradiente vertical de temperatura da carga é grande, o que impõe tempo 

prolongado no patamar de queima, para garantir que toda a carga atinja a temperatura de queima 

desejada. Ao contrário dos fornos contínuos, a temperatura dos gases de exaustão da chaminé é 

mais  elevada,  indicando  maiores  perdas  de  calor,  que  se  reflete  em  menores  níveis  de 

desempenho  térmico.  Apresentam  estrutura  pesada  das  paredes  portantes  e  das  abóbadas, 

acumulando quantidade excessiva de calor, o que se reflete em perdas de calor a cada ciclo. Em 

função  da permanente  troca  de  calor  com o  meio,  envolvendo os  ciclos  de  aquecimento  e 

resfriamento, suas paredes tendem a apresentar trincas, que agem como entradas de ar frio, que 

elevam a perda de calor do forno e dificultam a equalização da temperatura da carga no forno, o 

que interfere na qualidade do produto final,  fato ligado a diversos aspectos físicos, como a 

absorção  de  água,  resistência  mecânica  de  compressão,  perda  ao  fogo,  contração  ao  calor, 

expansão por umidade, rugosidade superficial, aspecto e precisão dimensional.

Figura 16: Perdas térmicas no forno.
Fonte: INT, 2002.

• Fornos tipo Campanha e Caieira

O forno Campanha apresenta concepção rudimentar e baixa eficiência térmica, com 

fornalha na parte inferior, onde a lenha é queimada. Os gases quentes de combustão seguem 

um caminho ascendente, passando por uma laje de tijolos furados (crivo), sobre a qual são 

colocados os tijolos a serem queimados. A seção onde as peças são colocadas apresenta 

quatro  paredes,  mas  não  tem teto  ou  abóbada,  sendo os  gases  de  combustão  expelidos 

diretamente para a atmosfera, sem recuperação de calor. Sobre o forno, há em geral um 
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telhado simples para a proteção contra a chuva. O consumo específico de lenha é da ordem 

de 2,0 a 3,0 m³/milheiro (NERI, 2004; HENRIQUES, 2002). 

O forno Caieira é uma versão mais simples do Campanha, possuindo uma única 

câmara ou fornalha localizada junto às peças a serem queimadas. Os gases de combustão 

deixam o forno pelo topo, que apresenta uma proteção de telhas. O consumo específico de 

lenha é com frequência superior ao anterior. Em geral, os ciclos totais de queima são da 

ordem de 4 a 6 dias (MÁS, 2005).  

• Fornos Intermitentes de Chama Reversível (retangulares e circulares)

Operam por bateladas e são muito empregados na indústria por seu baixo custo de 

construção, embora seu custo de operação com combustível não seja pequeno, o que pode 

ser  atenuado  com o  emprego de  lenha  de  baixo  custo  ou  resíduos  vegetais.  Apresenta 

participação do custo da energia térmica sobre o faturamento da empresa abaixo de 6% 

(SCHWOB, 2005), quando usa resíduos vegetais e lenha catada, mas,  ao usar combustíveis 

de custo mais elevado, este percentual pode oscilar entre 10 e 20% (SCHWOB, 2005). As 

perdas gerais de processo, estritamente referentes aos fornos deste tipo representam, em 

geral, entre 5 e 15% (SINCERCAMPOS, 2005), em função das dificuldades de transmissão 

homogênea de calor no interior do forno (o que também amplia o tempo de queima) e da 

manipulação das peças (carregamento e descarregamento). 

Apresentam estrutura constituída por uma câmara com abóbada fechada, com o piso 

feito  de  tijolos  perfurados,  de  modo  a  permitir  a  passagem  descendente  dos  gases  de 

combustão para os dutos subterrâneos de tiragem até a chaminé. Sua seção horizontal pode 

ser  circular  (forno tipo abóbada),  retangular  ou quadrada,  sendo nos  dois últimos casos 

(fornos tipo paulistinha), composta por uma ou duas câmaras de combustão ao longo de uma 

ou duas paredes laterais de maior dimensão.

Figura 17: Desenho esquemático de forno intermitente geminado de seção retangular 
(vista em três dimensões e vista frontal).

Fonte: INT, 2002.

Os fornos de  seção horizontal  circular  podem possuir  de quatro a seis  fornalhas 

eqüidistantes entre si e se adaptam bem para a produção de telhas, sendo econômicos e de 
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fácil operação. Apresentam limitações de qualidade e produtividade, pela falta de fogo nas 

laterais,  velocidade  de aquecimento  alta,  risco  de  requeima1,  e  ausência  de  controle  de 

registro,  prejudicando  a  velocidade  de  aquecimento  e  o  consumo  de  combustível. 

Apresentam valores de consumo específico de energia térmica de 620 a 780 kcal/kg (1,2 a 

1,5 m³de lenha por milheiro) (NERI, 2004; TAPIA, 2005). 

Figura 18: Forno intermitente de chama reversível, tipo redondo, em etapa de 
carregamento, operado com lenha em toras.

Fonte: INT, 2002.

Já os fornos de seção horizontal quadrada são geralmente construídos lado a lado, de 

forma que uma parede lateral seja utilizada para cada dois fornos, possibilitando um melhor 

aproveitamento  de  calor  e  economia  de  material,  reduzindo  o  custo  de  investimento, 

empregando inclusive uma chaminé comum. Apresentam alguns problemas de transferência 

desigual de calor para a carga, aquecendo menos no fundo do que nas laterais e no meio. O 

rendimento térmico desse tipo de forno é um pouco inferior  ao de chama reversível de 

abóbada,  apresentando  um  consumo  específico  de  lenha  da  ordem  de  1,5 m³/milheiro 

(780 kcal/kg)  (NERI,  2004;  TAPIA, 2005).  Contudo,   podem ser  otimizados através do 

aproveitamento de calor dos gases quentes do forno ao lado em fase de queima ou início de 

resfriamento,  destinando-os  para  a  secagem  ou  para  pré-aquecimento  da  carga, 

consubstanciando ganhos da ordem de até 20% no consumo total de combustíveis (TAPIA, 

2005).

1  Situação em que, pela deficiência de transferência de calor para a peça, há a necessidade de nova queima do produto, em outro 
ciclo, para que atinja a temperatura de queima ideal, o que leva a uma perda de produtividade. O fato pode ser gerado pelo 
inadequado empilhamento da carga, prejudicando a transferência de calor para alguns pontos da mesma, mas também pode ser 
gerado pela baixa temperatura de chama, dependente da regulagem de combustão inadequada e da qualidade do combustível (no 
caso da lenha, pode ser provocado pela excessiva umidade) e da qualidade e alinhamento da chama dos queimadores.    
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Figura 19: Possibilidades de recuperação de calor em fornos intermitentes.
Fonte: TAPIA, 2005.

Os gases quentes produzidos pela combustão entram no forno pela sua parte central 

ou inferior exatamente onde são colocadas as peças, aquecendo-as, saindo através do piso de 

tijolos perfurados, e seguindo para os canais subterrâneos até a chaminé. As etapas básicas 

de  operação  são:  carregamento,  aquecimento  lento (“esquente”),  queima,  resfriamento e 

descarregamento, com tempos de operação variáveis, de 54 a 70 horas por ciclo, sendo 15 a 

20 horas para o aquecimento, 24 a 30 horas de queima e 15 a 20 horas de resfriamento) 

(TAPIA, 1982). Em geral, o tempo do ciclo depende da eficiência de secagem, mistura e 

composição da argila,  temperatura de queima, tipo e quantidade de peças processadas e 

projeto do forno 
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Figura 20: Forno intermitente de chama reversível, seção retangular, operando com 
lenha.

Fonte: INT, 2002.

Figura 21: Fornos intermitentes, do tipo "paulistinha", em sistema de operação geminada, 
permitindo troca de calor  entre os mesmos.

Fonte: INT, 2002.

Figura 22: Interior de forno tipo "paulistinha", vendo-se no piso as passagens de gases de 
exaustão para a chaminé.

Fonte: INT, 2002.

A  tabela  a  seguir,  apresenta dados  de  consumo  específico  de  energia  térmica 

(kcal/kg de argila queimada) em empresas de cerâmica vermelha, considerando o emprego 

de fornos intermitentes de chama reversível e sem o emprego de secagem artificial (fonte: 

NERI, 2004):
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Tabela 6: Consumo específico de energia citado por várias fontes.

Empresa - instituição/ano Combustível Consumo Específico 
(kcal/kg argila)

CTGás, 1998 Lenha 773

Olarias/SE, 1998 Lenha 748

Senai/DN, 1998 Lenha 730

Cerâmica Colonial/RJ, 1998 BPF 675

Espanha, 1950 BPF 665

Maq. David/RS, 1998 BPF 750

Sebrae, 1993 BPF 525

CTGás, 1998 GLP 410
Fonte: NERI, 2004 e Facincani, 1994

• Fornos tipo Plataforma 

Também  chamados  de  fornos  de  plataforma  ou  fornos  "vagão",  são  pouco 

empregados, em virtude de seu elevado custo de construção e operação. Também operam de 

modo  intermitente.  O  forno  é  uma  caixa  de  alvenaria  retangular  fixa,  onde  entra  a 

plataforma plana de aço, com base de refratários, apoiada sobre  trilhos. Esta plataforma, 

após carregada, entra com a carga no interior do forno, é queimada em ciclos de 4 a 5 dias 

(MÁS, 2005). O carregamento é feito portanto fora do forno, na plataforma (vagão). Após o 

carregamento, se dá o aquecimento, queima e resfriamento. Depois, o forno é resfriado e a 

plataforma retirada, sem haver recuperação de calor. 

Figura 23: Forno tipo plataforma.
Fonte: FACINCANI, 1994.

• Fornos Descontínuos de Paredes Leves sobre Rodas

Também chamados de fornos descontínuos de parede leve sobre rodas, operam de 

modo intermitente. O forno é uma caixa metálica retangular apoiada sobre rodas, com o teto 

suspenso por dentro. As paredes e teto são leves,  de manta,  com inércia térmica baixa, 

levando  a  consumos  térmicos  30  a  40% inferiores  aos  dos  outros  fornos  descontínuos 

(MÁS, 2005). A tiragem é feita de modo invertido, como em outros fornos intermitentes. 
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Apresenta em seu piso duas áreas de crivos de tiragem dos gases. Quando o forno completa 

uma queima, o forno se movimenta em direção ao outro crivo. O material empilhado sobre o 

crivo  não  precisa  ser  descarregado.  Durante  o  que  seria  a  etapa  em que  o  forno  seria 

descarregado,  já  está  sendo  procedida  a  etapa  seguinte  de  queima,  proporcionando  um 

grande ganho de velocidade de produção, o que traz economia de tempo e mão de obra de 

descarga do forno, fazendo com que seja direta a expedição do material do forno para o 

caminhão, reduzindo em muito a incidência de quebras por manuseio. O ciclo de operação é 

um pouco menor que dos outros  fornos  descontínuos,  variando de 4 a 5 dias,  com um 

consumo específico de energia térmica da ordem de 500 a 600 kcal/kg  (MÁS, 2005). 

• Fornos Hoffman (semi-contínuos) 

Criado  em  1856,  na  Alemanha  por  Friedrich  Hoffman,  é  considerado  como  o 

primeiro forno contínuo da história da indústria cerâmica, com o estabelecimento do pré-

aquecimento  da  carga  feito  pelos  gases  de  exaustão,  com  a  carga  estática  e  o  fogo 

percorrendo o teto do forno. Trata-se de um forno semi-contínuo multi-câmaras, bastante 

empregado  na  indústria  na  produção  de  blocos  vazados.  Com 28% de  participação  na 

indústria  de  cerâmica  vermelha  no  Brasil  (NERI,  2004),  apresenta  rendimento  térmico 

razoável, sendo bastante econômico, em termos operacionais, com boa produtividade e fácil 

operação, porém com elevado custo de construção. Em função disso, nos últimos vinte anos 

a indústria brasileira não mais construiu fornos desse tipo (MÁS, 2005). 

Trata-se de um forno dividido em vários poços ou câmaras interligadas (90 a 120 

câmaras) por um canal central, coletor dos gases de exaustão, com chaminé acoplada ou não 

ao forno, com tiragem natural ou forçada. Pode operar com lenha, óleo ou gás, apesar de ser 

projetado, na maior parte dos casos, para o emprego de lenha, apresentando câmaras de 

maior volume do que seria adequado para o uso, por exemplo, de gás natural. Com óleo ou 

gás, a queima se dá por sistema móvel operando em cima das câmaras. 

Figura 24: Esquema de forno Hoffmann com queimadores no teto.
Fonte: INT, 2005.
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Com lenha, a alimentação também se dá por cima, na boca de cada poço, situadas no 

teto. A operação de queima se dá em cada câmara, uma de cada vez. O calor da câmara em 

fase de queima é transferido parcialmente para a câmara ao lado, pré-aquecendo a carga da 

câmara seguinte, que em seguida, entrará também em fase de queima. O resfriamento das 

câmaras em fase de descarga é feito com ar ambiente, que ao ser aquecido, serve de ar de 

combustão, ao entrar na câmara em fase de queima.

Em  geral,  num  forno  Hoffmann,  o  ciclo  de  um  poço  leva  cerca  de  40  horas, 

considerando um período de 4 a 5 horas de queima direta,  aquecimento por 15 horas e 

resfriamento por 20 horas (TAPIA, 2005). Desse modo, esse tipo de forno opera de forma 

eficiente, com um consumo específico de lenha da ordem de 1,0 a 1,2 m³/milheiro (520 a 

635 kcal/kg) ou de 75 a 95 kg de óleo combustível/milheiro, quando opera sem secador. 

Caso contrário, o consumo específico de lenha da planta de produção se eleva para 1,3 a 1,5 

m³/milheiro (GTZ-INT, 2002). Até a década de 50, predominava a operação destes tipos de 

fornos  com  tiragem  natural  dos  gases  de  combustão,  através  de  grandes  chaminés  de 

alvenaria. Na década de 90, boa parte das empresas passou a empregar exaustores acionados 

por  motores  elétricos  de  grande  capacidade,  que  permitem  um  melhor  controle  da 

combustão e aproveitamento do calor para o processo de secagem em estufas, ainda que 

com isso apresentem consumo de energia elétrica  mais elevado,  envolvendo a operação 

contínua de motores de 40 a 60 cv (TAPIA, 2005). 

Os problemas operacionais mais freqüentes nesse tipo de forno são: requeima na 

soleira e queima incompleta na abóbada, resultantes de elevados gradientes de temperatura 

na carga, no sentido vertical  (REGO, 2000). Além disso, podem ocorrer manchas laterais 

por falta de ar na combustão e vazamento nos canais (REGO, 2000). 
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• Fornos Federico (semi-contínuos de teto plano) 

Trata-se  de  um  forno  semelhante  ao  tipo  Hoffman,  mas  de  seção  transversal 

quadrada, com teto baixo, com a construção da abóbada, típica do Hoffman, substituída por 

teto  de  alvenaria  suspensa  por  estrutura  metálica,  operando  com  dezenas  de  câmaras, 

dispostas  a  cada  duas,  lado  a  lado,  apresentando  desempenho  térmico  e  custo  inicial 

semelhante ao Hoffmann. 

Figura 26: Forno semi-contínuo de teto plano, tipo Federico, operando com lenha 
(estocada sobre o teto, para perda de umidade).

Fonte: INT, 2002.

3.7.1.2. Fornos Contínuos

Pouco empregados no cenário da indústria cerâmica vermelha no Brasil, com apenas 4 

% de participação (NERI, 2004; ver item 3.7.2), os fornos contínuos são uma solução rentável 

na produção cerâmica pela possibilidade de andamento ininterrupto da queima e de efetuar as 

diferentes etapas sem variar o ritmo de produção. Neles,  a  carga se move ao longo de seu 

comprimento, sendo submetida a uma curva específica de aquecimento, queima e resfriamento, 

conforme o tipo de matéria prima e produto processado, sem interrupção para carregamento e 

descarregamento. 
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Figura 27: Exemplo do perfil de temperatura ao longo de um forno contínuo.
Fonte: NICOLAU, 2004.

Apresentam regime estável de operação, mantendo o movimento do material e dos gases 

de combustão em contra corrente. Os gases de exaustão pré-aquecem o material cru antes de 

seguir para a chaminé. São fornos complexos e por isso demandam mão de obra capacitada para 

serem operados. O ciclo do forno contínuo tradicional é normalmente de 24 a 30 horas (MÁS, 

2005) e o consumo térmico específico de 300 a 550 kcal/kg (MÁS, 2005), podendo em muitos 

casos operar concatenado com o secador, utilizando as mesmas vagonetas. Os parâmetros de 

temperatura e pressão ao longo da galeria do forno podem ser monitorados, permitindo com isso 

um controle mais apurado do processo de queima e extração de gases combustíveis, melhorando 

a qualidade do produto em função da maior facilidade de reprodução da curva real de queima 

em relação à curva ideal. A troca de fornos intermitentes por contínuos permite reduzir de modo 

drástico as perdas de produção, o que reduz o consumo energético (eletricidade e combustível) e 

racionaliza a mão de obra. Por outro lado, apresenta custo de investimento bem mais elevado, o 

que tem sido amenizado, em alguns casos, através da simplificação de alguns de seus aspectos 

construtivos e materiais empregados, visando reduzir seu custo inicial, sem impedir que se torne 

operacional. Isto permite antecipar ganhos de eficiência, aumentos de produção de produtos de 

maior  qualidade  e  valor  agregado  e  redução  de  perdas,  que  se  transformam  em  ganhos 

financeiros, capazes de viabilizar o investimento posterior nos itens complementares a partir dos 

lucros  obtidos  em sua  fase  inicial  de  operação.  Tal  pode  ser  o  caso  de  se  instalar  blocos 

cerâmicos convencionais, de menor desempenho térmico e vida útil, em lugar de refratários na 

base das vagonetas e na zona de queima do forno, o que reduz em seis vezes o investimento 

inicial nesse item. Outra forma de viabilizar o forno contínuo é aproveitar material construtivo 

dos fornos intermitentes desativados na construção do forno ou de secadores.  
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Figura 28: Desenho esquemático de forno contínuo.
Fonte: INT, 2005.

Em termos  gerais,  seja  de  que  tipo  for,  os  fornos  contínuos  devem sempre  possuir 

geometria favorável, com teto baixo, para a redução do gradiente de temperatura vertical da 

carga,  e  adequada  posição  e  especificação  de  queimadores,  que  em  conjunto  com  a 

característica  de  teto  baixo,  reduzirá  o  tempo  da  etapa  específica  de  queima,  pela  maior 

velocidade de homogeneização da distribuição de calor na seção do forno. Este também deve 

contar com estrutura leve, de baixa inércia térmica1, com isolação térmica e refratária de fibra 

cerâmica  (blocos  ou  mantas),  pela  reduzida  relação  massa  -  volume  e  pelas  ótimas 

características refratárias, podendo com isso reduzir o consumo energético térmico em mais de 

20%  (TAPIA, 2005). Com isso, reduz-se o tempo de aquecimento e resfriamento e assim, o 

tempo de operação, proporcionando aumento da cadência de produção, assim como diminuição 

drástica do consumo energético específico.

• Forno túnel tradicional

São fornos constituídos de uma galeria retilínea, com proporção de altura e largura 

bem  inferior  ao  comprimento,  assumindo  valores  da  ordem  de  1,5  a  4,0  m,  com 

comprimentos que podem chegar a 140 m, em função da necessidade de estabelecimento de 

graduais  processos  de  aquecimento,  queima  e  resfriamento  no  produto,  sob  pena  de 

ocorrência  de  trincas  e  sobre-aquecimento  (FACINCANI,  1994).  O  material  seco  (crú) 

alimentado na entrada do forno é colocado sobre carros (vagonetas), percorrendo lentamente 

a galeria de uma extremidade a outra, sobre trilhos, empurrados em velocidade constante 

por um pistão propulsor (empurrador hidráulico), posicionado na entrada do forno.

1  Significa baixa capacidade de absorção de calor, pela reduzida massa específica e/ou massa total  e/ou pela  baixa condutividade 
térmica do material do forno (kcal/m2hoC), o que resulta na mitigação da perda de calor por condução e, indiretamente, por 
convecção e radiação no sistema térmico.  
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Figura 29: Forno contínuo do tipo túnel (vista tridimensional e e da seção 
transversal em corte).
Fonte: BERALMAR, 2006. 

Em intervalos  regulares  se  introduz  um carro  com  material  seco  para  queimar, 

enquanto  na  outra,  se  retira  um carro  com material  queimado.  Portanto,  o  processo  de 

queima se dá de forma contínua, sem interrupção para carregamento ou descarregamento do 

forno. As vagonetas são constituídas por material metálico em sua parte inferior por rodas e 

chassis, que sustentam uma camada de material isolante, embaixo, e refratário em cima, 

com este sustentando o material processado. Por entre o material refratário existem vãos que 

permitem a circulação do calor dos gases de combustão a ser transferido aos produtos. Já na 

parte inferior das vagonetas, providas de uma parede de prolongamento inferior, em forma 

de saias, fica estabelecida uma selagem do calor, muitas vezes promovida com areia dentro 
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de canaletas, junto aos trilhos, por onde passam as saias das vagonetas, para que o calor não 

se propague para fora do forno em sua parte inferior. Por sua característica de alvenaria 

pesada, os fornos túnel tradicionais não chegam a apresentar elevados níveis de desempenho 

térmico, ainda que bem superiores aos intermitentes. Nos casos de fornos mais modernos, 

com estruturas metálicas ou de alvenaria leve, ainda pouco empregados no Brasil, as perdas 

por inércia térmica são reduzidas de modo considerável. Tais fornos são chamados de semi-

rápidos,  quando podem operar  em sistemas de vagoneta  única  para  secagem e queima, 

aumentando a produtividade e a eficiência térmica do processo e diminuindo a quantidade 

do insumo mão de obra.

Nas  suas  três  etapas  básicas  (aquecimento,  queima  e  resfriamento),  os  fornos 

contínuos permitem o aproveitamento de calor de uma seção para a outra. As três zonas 

podem ser vistas como três trocadores de calor interconectados, sendo que no primeiro e no 

terceiro a troca se dá por convecção, e, no do meio, onde ocorre a queima, a troca de calor 

predominante se dá por radiação, uma característica variável com o tipo de combustível, 

pelas  distintas  temperaturas  de  chama  de  cada  um.  O  ar  quente  que  sai  da  zona  de 

resfriamento é, com freqüência, injetado na zona de queima e serve como ar de combustão, 

podendo  também  ser  aproveitado  na  secagem,  antes  do  forno.  Os  gases  quentes  de 

combustão,  após  transferirem  calor  no  processo  de  queima,  seguem  para  a  etapa  de 

aquecimento da carga, na entrada do forno, transferindo mais uma parcela de calor, o que 

eleva a eficiência do forno. O consumo específico de energia térmica desse tipo de forno, 

nos casos dos equipamentos mais modernos, com estrutura leve de baixa inércia térmica, 

costuma ser da ordem de 375 a 450 kcal/kg (MÁS, 2005; FACINCANI, 1994) ou de 70 a 80 

75

Figura 30: Fornos contínuos, tipo túnel, com  vagonetas de alimentação em primeiro 
plano.

Fonte: INT, 2005.



kg de óleo combustível /milheiro ou ainda, 75 a 85 m³de gás natural/ milheiro (SCHWOB, 

2005),  valores  que,  de  certa  forma,  dependem da  mistura  de  argilas  processadas,  fator 

determinante para o estabelecimento da temperatura máxima de processo e, portanto, da 

demanda total  de  energia  térmica.  Assim,  para  o  caso de argilas  processadas  a  950 °C, 

demandando calor útil  da ordem de 275 kcal/kg (TAPIA, 1986), os valores de consumo 

específico mencionados levariam a valores de eficiência térmica dos fornos túnel da ordem 

de 61 a 73%. Para um forno túnel convencional operando com argila a temperatura máxima 

de 750 °C, o consumo energético específico é de 258 kcal/kg, segundo TAPIA (2000). Já 

FACINCANI  (1994) apresenta  a  faixa  de  300  a  800 kcal/kg,  incluindo  o  consumo  de 

energia para a secagem de material. Se for considerado o volume de controle do processo 

térmico como um todo (forno e secador), os valores de eficiência térmica podem ser mais 

elevados,  considerando  que  parte  do  calor  do  forno,  normalmente  de  sua  zona  de 

resfriamento, pode ser empregada para a secagem de material crú.   

Os fornos contínuos tradicionais, com relação à forma de transmissão do calor da 

chama, podem ser dos tipos chama livre, semi-muflado ou muflado  (MÁS, 2005). No de 

chama livre, de constituição mais simples, o forno possui câmara de combustão aberta, com 

a chama dos maçaricos incidindo diretamente sobre o material processado, desprovendo o 

mesmo de  certo  nível  de  proteção,  com relação  à  presença  de  contaminantes  (enxofre, 

cinzas e  fuligem).  Nos fornos semi-muflados,  existem câmaras  independentes para cada 

grupo de maçaricos de queima, como se fossem fornos separados, cada câmara com seu 

controle de saída de gases. São fornos que permitem melhor controle da distribuição do 

calor na carga, reduzindo diferenças de distribuição entre as partes inferior e superior, assim 

como na seção transversal. Os fornos muflados se caracterizam pela existência de canais de 

passagem de gases quentes da combustão, onde os maçaricos de queima operam. Os gases 

que circulam pelos canais,  que vão desde a zona de aquecimento até o fim da zona de 

queima, transferem calor através das muflas para o túnel de passagem, não entrando em 

contato com o material processado. Após a troca indireta de calor, os gases de combustão 

são  levados  para  a  chaminé  através  de  canais  existentes  nas  paredes  do  forno.  Esta 

concepção de forno se adequa ao processamento de produtos mais sensíveis à atmosferas 

contaminadas com impurezas, que podem interferir na qualidade final do produto. 

 

• Fornos túnel de pequena capacidade

Nos últimos anos, vêm sendo  desenvolvidos  no Brasil os fornos túnel de pequena 

capacidade  e  baixo  custo  de  construção,  adequados  à  imensa  maioria  das  plantas  de 

produção no país e às capacidades de aquisição das empresas. Comumente, os fornos túnel 
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disponíveis  no  mercado  até  o  começo  da  década  de  90  eram  de  grande  capacidade 

(1.000 milheiros/mês  ou  mais)  e,  portanto,  caros  e  com desnecessária  sobre-capacidade 

produtiva para a necessidade das empresas (média nacional de 300 a 400 milheiros/mês) 

(SCHWOB, 2005). Entre 1997 e 2003, foram vendidos e instalados mais de cem fornos 

desse tipo, principalmente no Rio Grande do Sul (QUESTIONÁRIOS, 2005). 

A partir  do desenvolvimento pela empresa Renascer da tecnologia  desse  tipo de 

forno túnel  de pequena capacidade,  processo que vem sendo capitaneado pela  RedeGás 

Energia da Petrobrás, junto a universidades e órgãos de pesquisa  (NICOLAU, 2004), as 

possibilidades  de  difusão  do  gás  natural  no  segmento  de  cerâmica  vermelha  poderão 

aumentar,  em virtude da possibilidade aberta de produção com maior eficiência térmica 

conjunta  do  forno  túnel,  operando  com  gás  natural,  na  escala  de  produção  desejada 

(capacidade  de  900  t/mês  ou  cerca  de  450 milheiros/mês),  envolvendo  um  custo  de 

investimento inicial compatível com a capacidade de endividamento das empresas.

Segundo os ensaios realizados por NICOLAU (2004), este tipo de forno apresenta 

um comprimento de 80m, largura de 2,5m e altura de 2,0m, com fornalhas projetadas para a 

operação com serragem. A sua zona de pré-aquecimento apresenta 57m, possuindo paredes 

laterais duplas, entre as quais estão os canais por onde circulam os gases de combustão. A 

razão desse comprimento é que o trecho compreendido entre a entrada do forno e o exaustor 

funciona como um secador incorporado ao forno, de onde é retirada a umidade residual 

ainda  presente  no  material  após  a  secagem.  Nela,  no  trecho  inicial  de  37m,  a  carga  é 

submetida a uma temperatura de 120°C, começando a sofrer uma gradativa elevação de 

temperatura de 120 para 650°C, quando entra efetivamente na zona de queima (800 OC). A 

zona  de  queima  tem comprimento  de  11m e  paredes  laterais  simples,  porém de  maior 
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Figura 31: Fornos túnel de pequena  capacidade.
Fonte: INT, 2005.



espessura.  Ao  longo  dessa  zona  estão  distribuídas  8  fornalhas,  das  quais  somente  6 

encontram-se em operação. A zona de resfriamento é relativamente curta, com comprimento 

de 12m, possuindo paredes laterais idênticas às da zona anterior. Por ser trecho curto, o 

resfriamento é rápido e as perdas térmicas através da energia associada à carga e à vagoneta, 

quando estas deixam o forno, são mais elevadas. Os primeiros ensaios de avaliação desse 

tipo de forno (NICOLAU, 2004), realizados pela UFSC em 2004, indicaram um consumo 

energético específico de 638 kcal/kg (para um regime de produção de 720 t/mês ou 80% da 

capacidade nominal). Algumas modificações de projeto, como melhoria da isolação térmica 

nas  fornalhas  e  abóbada e  aumento  do comprimento  da zona de resfriamento  em 10m, 

permitiram a redução do risco de trincas no produto final,  pela redução do gradiente de 

temperatura  da  carga  na  saída  do  forno,  a  secagem  mais  eficiente  na  zona  de  pré-

aquecimento, que passou a operar em temperatura 50 °C mais elevada e, principalmente, a 

melhoria do desempenho térmico. Isto permitiu reduzir o referido consumo específico de 

energia térmica em 8%, passando para 587 kcal/kg, pressupondo nesse valor uma parcela de 

energia para o processo de secagem das peças cruas que entram no forno.

• Fornos túnel mono estrado

Também  chamados  de  fornos  rápidos,  pela  maior  velocidade  de  queima,  são 

resultantes  de  desenvolvimentos  tecnológicos  ocorridos  na  Europa  na  década  de  80, 

podendo ser dos tipos de capa única, correia transportadora, a rolo com suporte refratário ou 

sem suporte refratário. Nesses fornos, o material é processado, não em pilhas, mas alinhado 

em  superfícies  horizontais  móveis,  de  menor  massa  (bandejas,  esteiras  e  correas)  ou 

envolvendo  muito  menor  perda  térmica  (roletes  girantes,  mas  sem  translação)  que 

transportam o material queimado, além de permitirem melhor troca de calor,  permitindo 

consideráveis reduções de tempo no ciclo de queima (FACINCANI, 1994).

• Fornos túnel de uma só capa

São comparáveis a pequenos fornos muflados, com vagonetas recobertas de uma só 

capa de peças cerâmica, apoiadas sobre uma grade de aço ou refratário. O aquecimento se 

produz  pela  irradiação  de  calor  da  superfície  superior  do  canal  percorrido  pelos  gases 

quentes de combustão (FACINCANI, 1994). 

• Fornos túnel de correia transportadora

São similares aos anteriores, porém contando com esteiras transportadoras de malha 

metálica de aço inoxidável, ao invés de vagonetas, que sustentam e transportam as peças 

cerâmicas e que se enrolam sobre dois cilindros. O principal problema é o elevado custo de 
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manutenção da correia transportadora, por apresentar vida útil limitada, exigindo paradas 

previstas para troca, interrompendo eventualmente o processo (FACINCANI, 1994).

Figura 33: Seção transversal da região de pré-aquecimento de forno túnel.
Fonte: reproduzido de UFSC, 2004.

• Fornos de rolo com suporte refratário

Resultante de avanços tecnológicos conquistados nas décadas de 70 e 80, os fornos de 

rolo sem suporte refratário, também conhecidos como tipo mono estrado, são mais utilizados na 

cerâmica branca, porém seu emprego vem aumentando gradativamente na cerâmica vermelha, 

pela sua adequação ao processamento de produtos planos, como telhas e pisos. Apresentam de 

início  maior  facilidade de transporte  e  montagem,  em função  de sua estrutura  mais  leve e 

modulada. Neles, o apoio das peças se dá diretamente sobre os rolos, o que permite a redução 

dos ciclos de queima, pela mais rápida transmissão do calor às peças, tanto até sua superfície, 

como até sua parte central interna. Isto promove também maior uniformidade na distribuição de 

calor nas peças, pelo maior rendimento térmico, como conseqüência de uma melhor relação 

carga útil x carga total e principalmente pela menor inércia térmica. Assim, obtêm-se ganhos de 
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Figura 32: Esquema de forno túnel identificando alguns componentes e o fluxo da carga 
(para a direita) e de gases (para a esquerda).

Fonte: reproduzido de NICOLAU, 2004.



maior velocidade de entrada em regime. Normalmente são operados com combustíveis gasosos 

em processo de chama direta, o que permite ganhos de eficiência térmica. Apresentam também 

a vantagem de poder operar de forma automatizada, sem problemas, mantendo curvas precisas 

de queima. Por outro lado, apresentam dificuldades com a necessidade de limpeza periódica e 

sistemática dos rolos, além do processo de desgaste dos rolos pela abrasão das peças e pela 

oxidação em caso de rolos metálicos, pelos gases de exaustão. Os fornos de rolos apresentam 

em geral dimensões menores, principalmente quanto à altura do forno, e estrutura leve metálica, 

contando com parede leve de  refratários  e  isolantes  refratários  de  fibra  cerâmica.  Os  rolos 

permitem um movimento de translação contínua e suave das peças processadas, podendo ser de 

material refratário, cujo inconveniente é a fragilidade, ou de aço inoxidável,  que podem ter 

problemas de curvatura longitudinal por flexão.

São fornos de queima rápida (sem vagonetas), adequados para a queima de combustíveis 

gasosos,  nos  quais  os  queimadores  ficam sob  e  sobre  os  rolos  de  material  refratários,  que 

sustentam  o  material  processado,  de  modo  a  transferir  melhor  o  calor  para  as  peças, 

apresentando  controle  programado  de  temperatura  em  cada  zona  do  forno.  Os  rolos  são 

acionados por servo-motores elétricos com correntes de transmissão. São submetidos a esforços 

térmicos, sob elevadas temperaturas, e esforços mecânicos, em função da largura e do peso das 

peças.  Normalmente, este tipo de forno opera de forma pressurizada e apresenta a vantagem de 

poder entrar e sair de operação com rapidez em função da baixa carga térmica dos produtos e da 

baixa inércia térmica do forno (rolos e paredes), tornando-se fácil a alteração de parâmetros da 

curva de queima, em função da mudança de produto processado e necessidade de manutenção.

Seu consumo de energia térmica é mais elevado que o de um forno túnel de última 

geração operando com vagonetas de material refratário, considerando que há perdas de calor 

intrínsecas  em função  da posição  dos  rolos,  que permitem a  passagem de calor  entre  eles. 
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Figura 34: Fornos de rolos.
Fonte: CERAMICAESTRUTURAL, 2006. 



Mesmo assim, são fornos que apresentam baixo consumo específico de energia térmica. Nesse 

tipo de forno, quanto mais rápida é a cocção, maior deverá ser a velocidade de troca de calor e, 

portanto, maior será a quantidade de calor a ser trocado com o ar de resfriamento, tendo por isso 

certa perda de gases quentes pela velocidade elevada do ritmo de processamento. Em função 

disso, existem fornos de rolos com duas e até três pistas paralelas de rolos. Da mesma forma, na 

fase de resfriamento ocorre o mesmo fenômeno de aumento da quantidade de calor injetado no 

forno, dando como conseqüência a necessidade de elevação do diferencial de temperatura entre 

o ar de resfriamento e a temperatura do produto. 

Os fornos de rolos queimam cargas em até menos de uma hora  (FACINCANI, 1994), 

caracterizando-se como equipamentos de pronta resposta às regulagens de operação. Num forno 

tradicional, tal ocorre tanto mais lentamente, quanto mais para trás no processamento se altera 

sua forma de operação. Se a modificação ocorre em trecho no início do processamento do forno, 

pode ser necessário esperar um ciclo inteiro de processamento, que pode ser de acima de 15 

horas (MÁS, 2005), para que se atinja o resultado e isto para produtos ocos de parede fina, de 

baixa inércia térmica. 

Nos  fornos  de  rolos  há  plena  troca  de  calor  por  radiação  e  convecção  em cima e 

embaixo da peça, o que não ocorre no forno túnel convencional de vagonetas.    

Em função da elevada velocidade de operação desse tipo de forno, o secador também 

deve ter a mesma característica, o que exige acelerada troca de calor no secador, que por isso 

tem que operar com temperaturas acima de 140 °C, quando o normal é abaixo de 80 °C, o que 

influencia diretamente no sistema de recuperação de calor do forno.

Figura 35: Forno de rolos.

Fonte: CERAMICAESTRUTURAL, 2006.

Os fornos rápidos expõem o produto a um maior risco de produção de defeitos do tipo 

"coração vermelho",  que é a presença de substâncias orgânicas com a possibilidade de não 

queimar,  em função  da  baixa  concentração  de  oxigênio,  causando o  efeito  de  redução  dos 

óxidos de ferro. Esta ocorrência é mais freqüente na produção via úmida, daí o processamento 

mais freqüente com o arranjo de fornos de rolos associados a processos via seca. Para a queima 
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de blocos de moldagem úmida se conseguem ciclos de 2 a 3 horas (MÁS, 2005) com fornos de 

rolo,  já  que podem ter  ausência  ou  pouco material  refratário  de  suporte,  considerando que 

andam  sobre  rolos,  expondo  plenamente  as  superfícies  do  produto  ao  calor.  Isto  também 

depende  de  espessura  das  paredes  do  produto  e  do  tipo  de  matéria  prima  processada 

(FACINCANI,  1994).   Em resumo,  a  queima rápida deve estar  de  preferência  associada  à 

moldagem a seco, o que minimiza a formação de defeitos como escamas,  "coração negro", 

bolhas, inchamentos e deformações.  

Com relação ao desempenho térmico, os fornos de rolo apresentam valores de eficiência 

térmica da ordem de 45 a 55% (FACINCANI, 1994; MÁS, 2005). Logo, no processamento de 

argilas  com  temperatura  máxima  de  queima  da  ordem  de  900 °C,  percebem-se  consumos 

específicos de energia térmica por volta de 440 kcal/kg (MÁS, 2005) ou de 600 a 650 kcal/kg, 

considerando o conjunto dos processos de secagem e queima. As capacidades de processamento 

dos fornos de rolos costumam se dar num patamar mínimo da ordem de 2 a 3 mil toneladas/mês, 

superando amiúde 5 mil t/mês. 

3.7.2. Eficiência Térmica de Fornos Cerâmicos

Para  a  avaliação  da  eficiência  térmica  dos  fornos  cerâmicos,  existem  duas  formas 

básicas de procedimento metodológico. A primeira seria o cálculo pelas perdas térmicas, que, 

confrontadas com a entrada total  de energia,  permitem  calcular por diferença a energia útil 

absorvida pelo produto. A segunda também considera a energia térmica transferida ao forno,  e 

confronta-a  com a demanda de energia útil absorvida pela carga processada no forno. 

No primeiro caso, existe a necessidade de instrumentação específica para mensurar os 

diversos fluxos de calor, como os envolvidos nos gases de exaustão, na massa de produto que 

sai  do forno,  nas perdas por radiação e convecção através das superfícies e nas perdas por 

condução, o que torna o método penoso, caro e eventualmente impreciso. Já o segundo método, 

aqui  adotado,  permite  o  cálculo  teórico  da  energia  útil  absorvida  pelo  produto,  ainda  que 

necessitando evidentemente contabilizar a parcela de energia total fornecida ao forno. 

Neste último método, a energia útil absorvida irá depender do calor específico da argila, 

que sofre alguma variação com a elevação da temperatura  e  do diferencial  de temperatura, 

considerando as temperaturas de queima e de início do processamento no forno. Vale lembrar 

que há variações de calor específico conforme a formulação da argila, assim como varia a sua 

temperatura ideal de queima, em função do tipo de produto e da maior ou menor presença de 

fundentes, que irão promover a sinterização. 
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Assim, a título de comparação das eficiências de fornos, estabelecem-se as condições 

iniciais, referência metodológica e simbologia para o cálculo do calor teórico necessário para a 

queima da argila (calor útil), baseadas em DUAILIBI-TAPIA (1986), como segue.

Variável Símbolo

temperatura ambiente Ta

massa de argila Marg

massa de água Ma

temperatura máxima de queima Tm

calor específico médio da argila Carg

calor de reação da argila Lr

calor latente de vaporização da água Lv

calor específico do vapor de água Cv

calor específico da água Ca

O calor teórico requerido será fornecido pela relação: Qteor=qaqargqr , onde qa é 

o  calor  requerido pela água (elevação da temperatura da água da temperatura ambiente até 

100 °C e vaporização da mesma) e para o superaquecimento do vapor de água; qarg é o calor 

requerido para elevar a massa de argila da temperatura ambiente até a temperatura de queima e 

qr é o calor de reação, com valor negativo por se tratar de uma reação exotérmica, como segue:

qa=M a[Ca 100−T aLvC vT m−100] ;

qarg=M arg Carg T m−T a ;

qr=M arg Lr ;

Assim, para uma argila processada no forno entrando a 30 °C e com 6% de umidade, 

sendo queimada a 950 °C, com calor específico médio de 0,26 kcal/kg °C, calor de reação de 

25 kcal/kg, considerando o calor latente de vaporização da água de 539 kcal/kg e os calores 

específicos do vapor d'água de 0,48 kcal/kg °C e da água de 1,00 kcal/kg °C, calcula-se o calor 

teórico necessário para a queima da argila com o valor de 275 kcal/kg de argila, como sendo;

Qteor=61239−25=275  kcal/kg . 

Se  a  temperatura  de  queima considerada  fosse  de  850 °C,  a  demanda  de  calor  útil 

envolvida se reduziria para 246,3 kcal/kg, levando a uma redução de 10,4%. Se a temperatura 

ambiente for de 40 °C, mantidas as condições iniciais, a demanda de calor útil se reduziria para 

272 kcal/kg, refletindo uma redução de 1,1%. Se o calor específico da argila for  menor, da 

ordem de 0,24 kcal/kg °C, a demanda específica de calor útil da condição inicial descrita se 

reduziria para 240 kcal/kg, levando a uma redução de 12,7%. Se a umidade de entrada das peças 
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no forno for da ordem de 4%, mantidas constantes as condições do caso inicial, a demanda 

específica de calor útil se reduz para 255,6 kcal/kg, representando um decréscimo de 7,4%. 

Desse modo, verifica-se que tendem a causar maior influência na demanda de calor útil 

no processo de queima cerâmica os parâmetros de calor específico da argila e da temperatura de 

queima, dependentes do tipo da argila. Em seguida, por ordem de importância, causa razoável 

influência a variação da umidade das peças na entrada do forno, ficando em menor escala, ainda 

que não desprezível, a influência da temperatura externa. Isto evidencia a extrema influência 

conjunta  desses  parâmetros  na  demanda  térmica  da  queima,  refletindo  a  importância  da 

caracterização da argila e dos parâmetros de secagem no desempenho térmico do forno.
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Figura 36: Exemplo de balanço de massa e energia em forno contínuo para cerâmica 
vermelha.

Fonte: INT, 2005



Por outro lado,  além do calor útil,  é  preciso destacar a importância  do conjunto de 

fatores  que  influenciam nas  perdas  térmicas  do  forno.  Dentre  eles  se  destacam parâmetros 

operacionais,  como o  tipo  de  produto  processado  (proporção  área  /volume  e  espessura  de 

paredes),  disposição  interna  da  carga  do  forno  (forma  de  empilhamento,  posicionamento 

relativo, circulação de ar e gases quentes na carga), velocidade de circulação dos gases quentes 

na  parte  interna  do  forno,  pressão  interna  do  forno,  quantidade  e  posicionamento  de 

queimadores,  direcionamento  e  tipo  da  chama dos  queimadores,  velocidade  de  passagem e 

lastro das vagonetas, passagens de ar falso (infiltrações) e mesmo para os gases quentes (fugas), 

características geométricas do forno (proporção largura/altura, em caso de fornos contínuos e 

assimetrias que influenciam na distribuição interna de calor), tipo e disposição dos refratários, e 

da isolação térmica do forno, tipo de sistema de tiragem do forno e outros. Em conjunto, os 

referidos  parâmetros  estabelecerão aspectos  como  a  necessidade  de  patamares  de  queima 

prolongados ou não. Em alguns equipamentos, tais patamares se restringem a poucos minutos e 

em outros, a dias, fato que evidencia grandes diferenças nas curvas de queima possíveis nos 

fornos, aspecto determinante para seu desempenho térmico absoluto e para a produtividade da 

empresa. 

Como já  discutido  nesta  tese,  dos  fornos  se  pode  extrair  calor  para  o  processo  de 

secagem ou mesmo para pré-aquecimento da carga do forno ou do ar de combustão de seu 

sistema  de  queima.  Nesses  dois  últimos  casos,  verifica-se  a  possibilidade  de  elevação  do 

desempenho térmico do forno, enquanto que no primeiro caso fica evidenciada a possibilidade 

de aumento da eficiência de secagem. De uma forma ou de outra, caracterizam-se possibilidades 

de elevação do desempenho térmico da planta de produção.  
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Figura 37: Tubulação de recuperação de calor de um forno contínuo para um secador contínuo .
Fonte: INT, 2005.

Considerando os valores absolutos de consumo de energia térmica para os fornos mais 

usuais numa condição padrão de demanda de calor útil de 275 kcal/kg, verificam-se os seguintes 

valores usuais de eficiência térmica para esses fornos:

Tabela 7: Desempenho térmico dos fornos cerâmicos e participação no cenário da 
indústria.

Tipo de 
Forno

Consumo 
específico 
(kcal/kg)

Eficiência 
Energética 

(%)

Nº de 
empresas

Participação pelo 
Nº de Empresas 

(%)

Participação 
pela Produção 

(%)

Intermitentes 720 38,2 3.740 68 46

Hoffmann 550 50,0 1.540 28 43

Túnel 380 72,4 220 4 11
Fonte: Elaboração própria.

Assim, os fornos intermitentes participam com 54,3% do consumo energético para fins 

térmicos no segmento, os semi-contínuos com 38,8% e os contínuos com 6,9%1.

Considerando  as  possibilidades  de  recuperação  de  calor  dos  fornos,  os  valores  de 

desempenho térmico  geral  das  plantas  de  produção  se  encontram geralmente  em faixas  de 

1 A participação de cada tipo de forno no consumo de energia  térmica do segmento  foi calculada como a média ponderada de suas 
participações na produção total  pelos seus respectivos valores médios de consumo energético específico.  
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eficiência de 10 a 20% mais elevadas, que os valores referidos para os fornos, nos casos em que 

não se emprega a secagem natural.

Levando em conta a média ponderada de participação percentual do número de fornos, o 

desempenho médio ponderado é de 659 kcal/kg. Fazendo a ponderação pela participação na 

produção, a média ponderada passa a ser de 610 kcal/kg.

3.7.3. Eficiência Térmica Conjunta do Processo (Secagem – Queima)

Considerando a eficiência  térmica (Efs)  do secador e a demanda teórica  de calor  de 

secagem (Dcs), tem-se:

Calor necessário para a secagem (Cs): CS=Dcs÷E fs , sendo:

Dcs=Q sH 2 OQsargQ lat ,  sendo QsH2O (calor  sensível  para  aquecer  a  água),  Qsarg 

(calor sensível para aquecer a argila) e Qlat (calor latente para transformação da água em vapor), 

onde:

Q sH 2 O=U e−U s×C espH 2 O×100−T e  ;

Q sarg=M arg seca×C esp arg×100−T e  ;

Qlat=Ue−Us×Lv ; 

Ue e Us, umidades da massa de argila, na entrada e na saída do secador;

CespH2o e  Cesparg,  calores  específicos  da  água  (1,00  kcal/kgoC)  e  da  argila  (0,224 

kcal/kgoC)

Te , temperatura da massa argilosa na entrada do secador; 

Marg seca, é a massa de argila seca, descontando o teor de água;

Lv , calor latente de vaporização da água, na pressão atmosférica (580 kcal/kgoC); 

Analogamente, para o processo de queima, a demanda de calor será:

Cq=Dcq÷E fq , sendo: 

Dcq=Q sargQ slat H 2O , sendo Qsarg (calor sensível para aquecer a argila) e Qs+lat H2O 

(calores sensível  e latente transferidos para a água,  parcelas desprezíveis,  diante da mínima 

presença de água), onde:

Dcq=Q arg=T q−T e×C esp arg , sendo:

Tq e Te,  as temperaturas,  em ºC, de queima e na entrada do forno e Cesp  arg,  o valor 

definido anteriormente. 

Assim, considerando o calor recuperado (Cr), tem-se:

Demanda térmica total da planta de produção, Ct: C t=C sCq−C r ;

Desse modo,  verifica-se que o desempenho térmico da planta de produção, além de 

depender  dos  valores  individuais  de  desempenho  energético  dos  diversos  equipamentos 
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térmicos (fornos, fornalhas e secadores) e da eficiência de troca térmica e formas de arranjo dos 

sistemas  de  troca  térmica  e  recuperação  de  calor,  irá  também  depender  diretamente  das 

condições operacionais destacadas nas equações aqui apresentadas.    

Para o caso apresentado no item 3.6, a demanda teórica de calor para a secagem foi de 

142 kcal/kg e a demanda efetiva de calor, considerando uma eficiência térmica do secador de 

60%, deverá ser de 237 kcal/kg, ou pouco acima da metade da demanda de calor num forno de 

bom desempenho térmico,  da  ordem de 450 a  500 kcal/kg1.   A soma dos calores  teóricos 

necessários para a secagem e a queima, nesse caso, será de 417 kcal/kg. Assim, considerando 

um conjunto secador –  forno de bom desempenho térmico,  como neste  caso,  encontram-se 

como valor de consumo específico total de energia térmica da planta de produção, valores da 

ordem de 680 a 740 kcal/kg. Todavia, com a possibilidade de recuperação de calor do forno 

para suprimento de parte (em geral,  30 a 70%) da demanda térmica do secador,  têm-se na 

prática valores da ordem de 560 a 620 kcal/kg para o consumo específico conjunto de energia 

térmica, considerando as condições indicadas. 

3.8. Cogeração 

A cogeração  é  a  produção  simultânea  de  mais  de  uma  forma  de  energia  (elétrica, 

mecânica,  térmica e outras),  a  partir  de uma mesma fonte energética.  Uma forma usual  de 

cogeração é,  a  partir  da queima de um combustível  numa máquina térmica,  se promover a 

produção  direta  de  energia  elétrica  ou  mecânica  e  se  aproveitar  o  calor  rejeitado  de  maior 

qualidade na conversão energética como calor útil  em outro sistema térmico, o que confere 

maior eficiência térmica ao  conjunto. 

Este  tipo  de  iniciativa, pelas  oportunidades  de  obtenção  de  ganhos  energéticos 

consideráveis, tem justificado crescente interesse das  empresas. A decisão  de implantação de 

um sistema de cogeração envolve diversas considerações, que incluem aspectos tecnológicos, 

econômicos, ambientais, legais, regulatórios e institucionais.    

Assim, o emprego do gás natural no segmento de cerâmica vermelha, pode favorecer a 

cogeração por  se  constituir  numa  oportunidade  de  uso  eficiente  de energia  primária  e  se 

1  Calor para queima (considerando temperatura de queima: 850oC) = calor sensível para aquecer a argila ((850 – 30)oC x 0,224 
kcal/kg.oC) = 184 kcal/kg + calores sensível e latente a serem transferidos para a água, parcelas desprezíveis, diante da mínima 
presença de água livre. Considerando uma eficiência térmica do forno da ordem de 40%, tem-se como demanda efetiva de calor o 
valor de 184 / 0,4 = 460 kcal/kg.
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localizar junto ao centro de carga demandada1. Tal fato contribui para a mitigação das perdas na 

transmissão e em seus custos associados.  

Do ponto de vista do usuário final, a instalação das unidades de cogeração representa 

maior qualidade e confiabilidade de fornecimento de eletricidade para o mesmo, destacando que 

o  risco  de  desabastecimento  pode  representar  custos  elevados,  relacionados  a  perdas  de 

produção e perda de imagem no mercado fornecedor com reflexo na sua participação neste. Isto 

torna importante  a  avaliação  da  aversão  ao  risco  por parte  do  empresário  no  processo  de 

viabilização econômica do empreendimento, sendo tanto maior, quanto mais elevado o valor 

agregado do produto final (SZKLO et al., 2000; BRASILENERGIA, 2000 a; SOARES, et al., 

2001).

A grande vantagem da cogeração é o alto rendimento energético obtido do combustível, 

em função do aproveitamento do rejeito térmico,  não sendo incomum plantas de cogeração 

operarem com rendimentos acima de 80% (DOE/OIT, 1999; BLUESTEIN, 2000). Além disso, 

os  sistemas  de  cogeração  conferem  elevado  grau  de  confiabilidade  operacional  às  plantas 

industriais, considerando a importância de contar com o fornecimento seguro de um insumo de 

importância como é a energia elétrica. 

Nesse contexto, fica ressaltada a importância da operação com gás natural nos processos 

de cogeração, apesar de a mesma poder ser  efetuada plenamente por meio de combustíveis 

diversos  como  a  lenha  e  os  resíduos  agrícolas  e  industriais.  Diante  de  seus  aspectos  de 

composição química isenta de enxofre, o gás natural permite promover trocas de calor sem a 

formação de ácido sulfúrico, que provocaria problemas de corrosão nos equipamentos e nem 

ataque químico aos produtos processados, o que nem sempre ocorre com outros combustíveis. 

Da  mesma  forma,  a  combustão  do  gás  natural  não  promove  a  produção  de  fuligem  e 

particulados nos gases de exaustão, o que mais uma vez ressalta suas qualidades na viabilização 

dos processos de cogeração. Por fim, trata-se de um combustível de amplas possibilidades de 

aplicação, desde caldeiras até turbinas, passando pelos motores, fornos e secadores.       

Segundo estudo realizado pelo Instituto Nacional  de Tecnologia  -  INT em 2002,  "a 

implementação  de  sistemas  de  cogeração  em pequena  escala  em empresas  de  médio  porte 

depende de parâmetros com influência direta no processo operacional das empresas, como os 

preços do gás natural e da eletricidade, o valor total do investimento, o aproveitamento de calor 

e o número de horas de operação da instalação" (DANTAS - GUIMARÃES, 2002).  

1 A análise prática desta alternativa foi avaliada para o segmento de cerâmica vermelha no capítulo 8 da tese.    
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As tecnologias mais usuais para cogeração,  que são as turbinas a  gás (máquinas  de 

combustão  externa)  e  os  motores  alternativos  de  combustão  interna,  aplicadas  ao  caso  das 

plantas de produção de cerâmica vermelha no Brasil, indicam, a princípio, maior adequação dos 

motores, em função do menor custo, maior rendimento térmico, possibilidade de modularidade, 

elevada vida útil, resposta rápida à solicitação de carga, flexibilidade operacional boa, facilidade 

de manutenção e de operação (não exigindo mão de obra especializada, aspecto que se torna 

complexo quando a planta de produção se encontra em regiões distantes), capacidades nominais 

mais  apropriadas  (as  turbinas  tradicionais  apresentam  capacidades  usualmente  acima  de 

800 kW)  (ALSTOM, 2006;  GE,  2006),  além das  relações  mais  adequadas  dos  motores  de 

combustão  interna  quanto  ao  fator  beta  (relação  potência  elétrica  versus  potência  térmica), 

diante do fator alfa das plantas cerâmicas (relação demanda elétrica versus demanda térmica), 

considerando a estratégia de fornecer calor apenas para o secador1 (TOLMASQUIM, 2003). 

Em termos gerais, para a escolha básica do sistema de cogeração, procede-se o cálculo 

da  relação  de  consumos  de  energia  elétrica  e  térmica  da  instalação,  o  que  determinará  a 

estratégia básica do projeto de cogeração numa planta industrial de cerâmica vermelha (tipo de 

paridade), considerando a adoção de motor de combustão interna, pelas vantagens técnicas e 

econômicas mencionadas.      

Assim, a possibilidade mais evidente é a da cogeração eletro-térmica, na qual através de 

um motor de combustão interna, operando com gás natural, se promove o acionamento de um 

gerador elétrico para prover a instalação da fábrica de sua demanda de energia elétrica de base 

(referente à demanda elétrica de natureza contínua mantida pelos fornos e secadores), que seria 

a parcela de demanda fixa ou permanente. Esta situação pressupõe duas opções de operação do 

sistema de cogeração: o paralelismo sem rede, empregando dois ou mais geradores em paralelo, 

em regime contínuo em substituição à rede da concessionária, podendo alternar a operação dos 

mesmos; e o paralelismo com rede, com um ou mais geradores operando em paralelo com a 

rede da concessionária. Este caso possibilita operações tanto na base da carga, quando o gerador 

opera com carga constante (potência fixa, com o resto fornecido pela rede - atendimento em 

paralelo pela rede da concessionária de distribuição para os blocos de energia acima da curva de 

demanda de base),  ou atendendo todo o processo.  Contudo, com o sistema de atendimento da 

parcela  variável  da  demanda  de  energia  elétrica,  ocorre  grande  elevação  do  custo  de 

investimento, pelo aumento do custo operacional, numa condição operacional de menor fator de 

carga.

1 Vide capítulo 8 para mais detalhes a respeito desta discussão. 
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Figura 38: Desenho esquemático de sistema de cogeração com conjunto moto-gerador e 
sistema de recuperação de calor.

Fonte: Waukesha, 2005.

Ilustração 39: Foto de sistema de cogeração com conjunto moto-gerador e sistema de 
recuperação de calor.

Fonte: ATTSU, 2002.

Com relação ao calor perdido pelo motor nos gases de exaustão, em geral, 450 a 480 °C, 

(WAUKESHA, 2005), o mesmo é aproveitado para atender parcial ou totalmente a demanda de 

calor do secador, através de diluição com ar, para aumento do volume de alimentação de gases e 

transferência direta para a atmosfera interna do mesmo. Isto, dependendo do balanço de massa e 

energia do projeto, poderá não garantir de forma plena a inserção de calor, caso em que haveria 

a necessidade de complementação de calor no secador, através da queima direta de combustível 

na fornalha de atendimento ao secador. Por outro lado, o calor disponível a baixa temperatura na 

água  de  arrefecimento  do  motor  (85  a  125 °C)  apresenta  limitada  possibilidade  técnica  de 
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aproveitamento, no caso do processo de cerâmica vermelha, diante do pequeno diferencial de 

temperatura, considerando a faixa usual de operação dos secadores, da ordem de 50 a 70 °C. 

 Usualmente, as indústrias de cerâmica vermelha no Brasil operam o processo mecânico, 

de elevada demanda de potência elétrica, para preparo de massa e conformação mecânica das 

peças (extrusão e prensagem) de forma intermitente, nos períodos da manhã e da tarde, com 

interrupção no horário de almoço. Já o processamento dos fornos e secadores ocorre de modo 

contínuo, envolvendo parte da demanda elétrica e toda a demanda térmica do processo. Isso 

exige  uma  completa  análise  dos  fatores  de  carga  de  cada  sistema,  além  do  contrato  de 

fornecimento  de energia  elétrica  para  a  empresa  (modalidade e  demanda contratual),  assim 

como  das  possibilidades  de  transferência  de  carga  elétrica  e  priorização  de  operação  das 

mesmas. Nessa análise também podem ser identificadas possibilidades de autogeração plena ou 

localizada1.  

As indústrias de cerâmica vermelha que operam de maneira intermitente, assim como 

aquelas que procedem a secagem por processo natural, não apresentam, a princípio, condições 

técnicas para a implementação de sistemas de cogeração, pois não possuem demanda de calor 

em baixa temperatura (DANTAS - GUIMARÃES, 2002). 

É evidente que cada projeto de cogeração é distinto e cada situação deverá ser estudada 

caso a  caso.  No entanto,  em termos gerais,  pode-se  dizer  que os  projetos  de  cogeração na 

indústria de cerâmica vermelha podem atingir valores de  eficiência da ordem de 35%, para a 

geração elétrica, 51%, para a geração térmica e assim, 86%, para a eficiência total, considerando 

os tipos de arranjos mais comuns e propícios empregados  (FERNANDES, 2002). Tal ocorre, 

quando se  realiza  o  aproveitamento  da  energia  em baixa  temperatura,  no  caso,  o  calor  do 

sistema de arrefecimento do motor. Todavia, usualmente, esta parcela, que representa por volta 

de metade do calor rejeitado do motor, não costuma ser aproveitada ou é pouco aproveitada, 

aspecto  que  na prática  limita  o  rendimento  térmico  total  da  planta  de  cogeração  a  valores 

próximos de 60% (DANTAS - GUIMARÃES, 2002). 

1 No capítulo 8 da tese é apresentada uma análise da autogeração.
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4. ASPECTOS ENERGÉTICOS DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA

4.1. Balanço Energético do Setor Cerâmico Brasileiro

O setor cerâmico, parte integrante da área de minerais não metálicos, juntamente com os 

setores de produção de cimento, vidro e gesso, se divide em dois grupos básicos, em função de 

suas  características  distintas  de  escala  de  produção,  tecnologia  de  processo,  intensidade 

energética,  valor  agregado  de  produto,  distância  limite  de  comercialização  e  número  de 

unidades de produção. 

● A cerâmica vermelha ou estrutural, que compreende os materiais normalmente 

de  coloração  avermelhada,  empregados  na  construção  civil  (blocos  de  vedação  e 

estruturais, pisos, telhas, lajes e tubos), com consumos específicos de energia térmica 

útil na queima na faixa de 200 a 300 kcal/kg (vide capítulo 3). 

● A cerâmica não estrutural, compreendendo os materiais normalmente de maior 

valor agregado, como as cerâmicas de revestimento (pisos, placas e azulejos), as louças 

sanitárias e de mesa, os isoladores térmicos e elétricos, a cerâmica artística, a cerâmica 

técnica e a cerâmica de refratários, com faixa de consumo específico de energia térmica 

útil na queima freqüentemente acima de 300 kcal/kg1, (MÁS, 2005) evidenciando, em 

termos gerais, uma maior intensidade de energia térmica que os processos da cerâmica 

vermelha,  pela  exigência  de  maiores  temperaturas  de  sinterização,  processos  de 

esmaltação e outros.  

Segundo MAS (2005), são as seguintes as faixas usuais de temperatura de queima nos 

processos cerâmicos, em escala crescente:

1 Envolve maiores diferenciais de temperatura na queima, além de maior número de operações térmicas em fornos de esmaltação, 
vitrificação e outros,  aspectos decisivos na determinação do consumo energético específico da planta de produção.  
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Tabela 8: Faixas usuais de temperatura de queima nos processos cerâmicos.
Produtos Temperaturas (ºC)

Tijolos produzidos em olarias 600

Terracota artística de artesanato 700

Cerâmica vermelha por extrusão 800 a 1.000

Revestimento poroso (massa branca ou vermelha), com 10 a 18% de absorção de água 1.110 a 1.120

Revestimento de grès vermelho, prensado ou extrudado, de 3% de absorção 1.140

Revestimento cerâmico de grès claro, prensado ou extrudado, de 3% de absorção 1.160

Porcelana branca de mesa, torneada, injetada ou colada 1.200 a 1.250

Grès porcelânico processado em prensa hidráulica 1.200 a 1.250

Refratário aluminoso para alta temperatura 1.300 a 1.400
Fonte: MAS, 2005

Conforme  se  pode  verificar,  os  materiais  com  elevada  parcela  de  óxido  de  ferro 

(fundentes) como a cerâmica vermelha tendem a demandar temperaturas mais baixas de queima, 

que as massas brancas de mesma capacidade de absorção, que contêm parcelas caoliníticas, de 

característica refratária, queimando a temperaturas mais elevadas (MÁS, 2005). 

A cerâmica não estrutural, apesar de apresentar razoável número de segmentos distintos, 

apresenta muito menor número de unidades de produção por segmento, já que, além de ter 

menor demanda mássica de produção no mercado (ABC, 2005), pela natureza do produto, em 

sua maior parte apresenta indústrias que operam em maior escala de produção 1, como nos casos 

de  pisos,  placas,  azulejos  e  louças  sanitárias.  Nas  últimas  décadas,  estes  segmentos 

incorporaram significativos avanços tecnológicos, envolvendo processos e equipamentos mais 

modernos,  assim  como  novas  linhas  de  produtos,  explorando  novas  oportunidades  de 

comercialização,  incluindo  a  participação  no  mercado  exterior,  antes  pouco  explorado 

(CERAMICAESTRUTURAL, 2005a). Não por coincidência, a chegada do gás natural de modo 

amplo  nas  unidades  industriais  desses  segmentos,  destacadamente  em  São  Paulo  e  Santa 

Catarina, a partir do início de 2000 (início da operação do Gasbol), contribuiu de modo decisivo 

para o aumento da competitividade dos mesmos, tanto em termos técnicos, como econômicos, 

com destaque para o segmento de  cerâmica de revestimento, que aumentou de modo acentuado 

suas vendas para o exterior,  quintuplicadas em cinco anos, entre 1999 e 2004 (ANFACER, 

2006). Ao mesmo tempo, esta mudança contribuiu, sobremaneira,  na redução das importações 

de GLP, antes empregado de forma intensiva no setor (BEN, 2006). Algumas unidades novas 

1   Para o cenário das indústrias de cerâmica vermelha no Brasil, uma empresa de grande escala de produção deve  atingir valores 
acima de 3.000 t/mês. 
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foram  instaladas  em  regiões  com  oferta  de  gás  natural,  como  ocorreu,  por  exemplo,  no 

Nordeste. 

Já o segmento de cerâmica vermelha, por uma série de questões técnicas e econômicas 

que serão analisadas nesta tese (vide capítulo 6), ainda se encontra num estágio em que o gás 

natural pouco participa de sua matriz energética, concentrada no emprego de lenha e resíduos 

agrícolas e industriais, a partir do final da década de 90. 

O setor Cerâmico no Brasil se apresenta no BEN, 2005 como o sexto setor em consumo 

energético  na  indústria,  com uma  participação  de  4,5%  (3.215.000  tep/ano)  na  matriz  de 

consumo industrial. As participações absolutas e relativas dos vários energéticos no consumo do 

sub-setor cerâmico, durante o ano de 2004, são apresentadas na tabela 1.

Tabela 9: Consumo do setor cerâmico por insumo energético no ano de 2004.

Energético
Consumo Energético do Setor Cerâmico

Absoluto 
(mil tep/ano)

Fração Setor 
(%)

Fração 
Industria (%) Em unidade típica

Lenha 1.611 50,1 29,4 13.325.062 m³/ano

Gás Natural 767 23,9 11,5 2.387.920 m³/dia

Óleo Combustível 295 9,2 6,7 282.905 t/ano

Eletricidade 262 8,2 1,8 3,05 TW h/ano

GLP 134 4,4 24,6 121.853 t/ano

Outras de petróleo (coque ) 51 1,5

Carvão Vapor 52 1,5

Outras Recuperações 35 1,0

Óleo diesel 8 0,3

0,4

49.000 t/ano

92.000 t/ano

----

9.400.000 l/ano.

TOTAL 3.215 100,0 4,5 ----
Fonte: BEN, 2005

Estes números indicam a forte participação mantida pelo setor cerâmico no consumo 

industrial de lenha (29,4%) e de GLP (24,6%), destacando que, no primeiro caso, corresponde à 

participação  estrita  do  segmento  de  cerâmica  estrutural  (vermelha)  e,  no  segundo,  aos 

segmentos de produção de maior valor agregado, agrupados nos segmentos de cerâmica não 

estrutural (ANICER, 2006 e ANFACER, 2006). Por outro lado, nota-se a razoável participação 

do  gás  natural  (11,5% do consumo industrial),  quase  toda  ela  destinada  aos  segmentos  de 

cerâmica não estrutural. A participação do segmento de cerâmica vermelha no consumo de gás 

natural  do  setor  cerâmico  é  de  apenas  3,1%  (SCHWOB,  2005)  e  o  consumo  de  lenha 

mencionado no BEN (2005) refere-se apenas à parcela de lenha oficialmente registrada (28,0% 

do total), ficando a parcela maior, referente a resíduos agrícolas e industriais (cerca de 68,6%) 

fora da estatística oficial.  Os números na  tabela mostram que o setor  Cerâmico constitui  o 
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segundo maior  consumidor  de  lenha  (29,5%)  em todo o  segmento  industrial,  ficando atrás 

apenas do segmento de Alimentos e Bebidas, que consome 32,3% do total. 

O gás natural  já  constitui  o  segundo energético mais consumido no setor  cerâmico, 

tendo apresentado uma forte evolução de participação, a partir do ano 2000, quando começou a 

importação do gás da Bolívia e que pode ser observada  no gráfico a seguir.

Gráfico 4: Evolução do consumo de combustíveis no setor cerâmico.
Fonte: BEN, 2006.

No período de 1985 a 2005, o consumo total de combustíveis do setor cerâmico evoluiu 

35,6% (aumento  de  825.000  tep/ano)  e  o  de  eletricidade  6,1% (108.000  tep/ano  ou  1,257 

milhões de MWh/ano) (BEN, 2006).

No gráfico, verifica-se que entre 1985 e 2005, as evoluções percentuais dos consumos 

dos energéticos no setor cerâmico foram as seguintes:

• Gás Natural – seu emprego, concentrado na cerâmica não estrutural, se ampliou 

em  37,8  vezes  no  período,  com  o  consumo  anual  passando  de  22.000  tep 

(68.493 m³/dia),  em  1985,  para  831.000  tep  (2.587.176 m³/dia),  em  2005, 

substituindo GLP, óleo combustível e lenha, representando um bloco de energia 

acrescentado para as indústrias do setor de 809.000 tep/ano (2.518.683 m³/dia).

• Lenha  –  com  emprego  típico  na  cerâmica  estrutural,  evoluiu  de  modo 

ligeiramente negativo (-3,9%) no período, mas com muitas variações, entre os 

valores  limites  de  1.353 tep/ano  (1992)  e  1.997 tep/ano (1986).  Vale  notar, 

todavia,  que o registro  de  consumo de  lenha envolve alguns  tipos  distintos, 

como a lenha nativa e a reflorestada, mas não os resíduos vegetais agrícolas 

(casca  de  arroz,  casca  de  coco  de dendê e  outros)  ou industriais  (serragem, 
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maravalha, cavaco de madeira e outros), de contabilização pouco oficializada. O 

decréscimo de consumo registrado no período de 20 anos eqüivale a 70.000 

tep/ano. Registre-se que, em parte,  esta substituição deveu-se ao gás natural, 

cujo consumo no segmento de cerâmica vermelha (estrutural) foi estimado em 

levantamentos  de  campo  neste  trabalho  como  de  24.000  tep/ano  ou 

74.720 m³/dia);

• Óleo Combustível – apresentou decréscimo de consumo no setor cerâmico entre 

1985 e 2005 de 28,0% ou cerca de 104.000 tep/ano, valor, em grande parte, 

derivado da substituição por lenha e gás natural. O decréscimo total equivaleria 

a  um consumo de gás natural de 902.864 m³/dia. 

• GLP – com emprego típico na cerâmica não estrutural, apresentou forte variação 

de  consumo  no  período,  variando  de  16.000  tep/ano  (1985)  para  148.000 

tep/ano (2005),  passando por um máximo de 357.000 tep/ano em 2000.  Seu 

decréscimo mais acentuado de consumo ocorreu a partir de 2000, com o início 

da comercialização do gás natural da Bolívia. Ao longo dos últimos vinte anos 

(1985/05),  seu  decréscimo  de  consumo  equivaleu  a  um  valor  de  132.000 

tep/ano,  equivalente  a  410.959 m³/dia  de  gás  natural,  o  combustível  que 

substituiu o GLP em quase todos os casos;

• Outros combustíveis – esta categoria, que inclui o coque de petróleo, o coque de 

carvão,  o gás  de carvão,  o  óleo de navio (“bunker C”)  e outros,  apresentou 

crescimento de consumo de 46,5%,  tendo passado de 127.000 para 186.000 

tep/ano, correspondendo a uma substituição diversificada de combustíveis.  

A curva ascendente de consumo de gás natural no setor cerâmico, mostrada no gráfico 

anterior, permite verificar que parte expressiva do mesmo substituiu parcela preponderante de 

GLP, óleo combustível e parcela menor de lenha, combustíveis que tiveram forte decréscimo de 

consumo a partir do ano 2000, quando teve início a comercialização em larga escala do gás 

natural da Bolívia. O aumento de consumo dos outros combustíveis (coque de petróleo, gás de 

carvão e outros) correspondeu em parte ao aumento da demanda de combustíveis do segmento, 

enquanto que outra parcela correspondeu à substituição de lenha e óleo combustível.
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4.2. Consumo energético no segmento de cerâmica vermelha

4.2.1. Dados Gerais

O  consumo  específico  de  lenha  e  resíduos  vegetais,  dominantes  no  país,  segundo 

estimativas  feitas  em  CTGÁS  (2004),  é  da  ordem  de  586 m³/empresa.mês  ou  de 

1,46 m³/milheiro1,  equivalente a 720 kcal/kg,  levando a um consumo total  estimado de 47,8 

milhões de m³/ano de lenha e resíduos,  sendo por volta de 2/3 correspondente aos resíduos 

agrícolas e industriais.  Além do consumo de resíduos agrícolas e industriais  (68,6%), lenha 

nativa e de reflorestamento (28,0%),  o segmento de cerâmica vermelha apresenta ainda um 

consumo de gás natural que representa 0,3% da sua demanda total de energia térmica, montante 

ainda restrito ao uso em poucas indústrias de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, além 

de algumas experiências localizadas no Rio Grande do Norte e Ceará. A parcela complementar 

de 3,1% corresponde ao uso de combustíveis fósseis diversos, como carvão, óleo combustível, 

GLP e coque de petróleo (SCHWOB, 2005).

Por  outro  lado,  na  lavra,  transporte  e  movimentação  da  argila  desde  a  jazida,  está 

envolvido um consumo de óleo diesel da ordem de 200 milhões de litros por ano, além de uma 

parcela de GLP, correspondente ao uso em empilhadeiras que atendem ao processo logístico 

interno de muitas empresas (SCHWOB, 2005).

Tabela 10: Consumo estimado de combustíveis  no segmento de cerâmica vermelha.

Combustível Consumo 
(1000 m3/ano)

Equivalente energético 
(Tcal/ano)

Percentual 
energético (%)

Resíduos agrícolas e industriais 34.516 * 32.100    2 68,6

Lenha catada e de reflorestamento 13.325 # 13.100    3 28,0

Gás natural 27.010 * 237 0,3

Outros § - 1.600 4   3,1

Total: - 46.800    5 100,0

1  Consumo específico  de  lenha,  considerando 80% de  lenha  catada (930.000  kcal/m3, ref.  BEN,  2006 )  e  20% de  lenha  de 
reflorestamento (1.209.000 kcal/m3 , ref. BEN, 2006), redundando numa média ponderada de 986.000 kcal/m3 ; assim, para um 
consumo  específico  de  720  kcal/kg  ou  1.440  kcal/milheiro,o  forno  deverá  apresentar  um consumo específico  de  lenha  de:
Cesp lenha = Cesp energia / PCIpond = 1.440 kcal/milheiro /  986.000 kcal/m3 = 1,46 m3 /milheiro.

2 A equivalência energética dos resíduos agrícolas e industriais consumidos foi calculada da seguinte fora: Eqenerg = Cres x PCIres = 
3,21 x  1013, sendo Cres (consumo de resíduos) = 34.516.129 m3/ano e PCIres (poder calorífico inferior dos resíduos considerado 
equivalente ao da lenha catada, 930.000 kcal/m3 );

3 A equivalência energética da lenha de reflorestamento consumida foi calculada da seguinte fora: Eqenerg = Clref x PCI lref = 1,31 x 
1013, sendo Clref (consumo de lenha (20% de reflorestamento e 80% catada) = 13.325.062 m3/ano) e PCI lref (poder calorífico 
inferior ponderado da lenha de reflorestamento (20%) e da lenha catada (80%) = 986.000 kcal/m3 );  
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Fonte: Elaboração própria a partir de * SCHWOB, 2005, e # BEN, 2006.
§ GLP, óleo combustível, óleo diesel, carvão mineral e vegetal e coque de petróleo.

O consumo de energia elétrica do segmento de cerâmica vermelha, tomando por base 

um consumo médio específico de  eletricidade de 35 kWh/t1,  é  da  ordem de 172,3  milhões 

de kWh/mês (64,0% de todo o setor cerâmico), com uma média de 31.322 kWh/empresa.mês e 

de cerca de 87,0 kW / 94,5 kVA de demanda média de potência ativa e aparente por empresa. A 

potência elétrica total (ativa e aparente) para atender as 5.500 empresas do segmento em todo o 

país  é  da  ordem  de  478,5 MW  /  520,1 MVA,  valores  equivalentes  a  cerca  de  0,55%  da 

capacidade instalada no país e cerca de 1% da demanda elétrica média no país (SCHWOB, 

2005). Existe, todavia, uma lenta tendência de automatização dos processos produtivos, o que 

provoca  gradual  elevação  do  consumo específico  de  energia  elétrica,  em função  do  maior 

número de máquinas  acionadas  diretamente  por  motores  elétricos,  ou indiretamente,  por  ar 

comprimido e acionamento hidráulico em sistemas de acionamento e de comando, assim como 

em  dispositivos  de  despoluição  e  limpeza  de  emissões  gasosas  e  de  particulados  e  de 

beneficiamento de combustíveis sólidos  (picação,  transporte e  secagem).  Assim, em plantas 

automatizadas  de  produção  de  cerâmica  vermelha,  ainda  poucas  no  cenário  da  indústria 

brasileira, o consumo específico de energia elétrica pode ser de 30 a 60% mais elevado que o de 

uma planta convencional (SCHWOB, 2005).

4.2.2. Insumos Energéticos

No atual  estágio  tecnológico  das  empresas  do  segmento  no  Brasil,  considerando os 

sistemas de processamento e equipamentos mais empregados, a indústria de cerâmica vermelha 

apresenta, em termos médios, as seguintes faixas de valores de consumo energético específico, 

relativo ao produto final (SCHWOB, 2005):

• Eletricidade - 25 a 50 kWh/t (média: 35 kWh/t);

• Energia térmica - 350 a 1.000 kcal/kg (média: 720 kcal/kg).  

4 Estimativa de empresas do segmento, relatadas em QUESTIONÁRIOS, 2005;
5 Demanda  total  de  energia  térmica  (kcal/ano)  no  segmento  (Dt):  Dt  =  Pt  x  Cesp  =  4,68  x  10 13 ,  sendo:

Pt, a produção total do segmento em kg/ano (65 x 109 kg/ano) e Cesp, o consumo energético específico por empresa em kcal/kg 
(720 kcal/kg). 

1 Valor médio de consumo específico de energia elétrica para o segmento, citado no item 2 do capítulo 4. 
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4.2.2.1. Energia Elétrica

A alimentação elétrica dos sistemas que atendem às indústrias cerâmicas pode envolver 

desde pequenas instalações da ordem de 75,0 a 112,5 kVA, instaladas em poste, até instalações 

com  subestações  abrigadas  com  capacidade  acima  de  750  kVA,  envolvendo  mais  de  um 

transformador,  cada  um deles  dedicado  a  um determinado  circuito  de  cargas  elétricas.  As 

tensões de recebimento da energia elétrica da rede de distribuição são em geral do sub-grupo 

A4, da ordem de 11 a 13 kV, e as tensões de operação interna, de 220, 380 ou 440 V, em geral. 

Os contratos de fornecimento mais empregados são os dos tipos convencional (uma tarifa de 

demanda  e  outra  de  consumo)  e  horo-sazonal,  este  último,  do  tipo  Verde  (duas  tarifas  de 

consumo - ponta e fora de ponta e uma de demanda).   

Como  o  capítulo  3  detalhou,  com relação  à  parcela  de  consumo  elétrico,  suas 

componentes mais representativas se encontram nas máquinas de preparo e dosagem da massa 

(dosadores,  alimentadores,  destorroadores,  misturadores  e  laminadores),  na  etapa  de 

conformação (via úmida - extrusora; semi-úmida - moagem e extrusora; via seca - moinho e 

prensas), na secagem (ventiladores e exaustores) e na queima (fornos e fornalhas (p/secador), 

através de sopradores de ar, ventiladores e exaustores), com as parcelas restantes (sistemas de 

transferência  de  matéria  prima  e  produto,  cortadeiras,  bombas  de  água,  óleo  e  de  vácuo, 

compressores de ar, sistema de aquecimento de óleo, iluminação geral, oficina de manutenção e 

área de administração) com participação inferior a 15%. 
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Figura 40: Dois exemplos de subestações: abrigada, de maior capacidade (esquerda) e 
desabrigada, de pequena capacidade (direita).

Fonte: INT, 2002.



Segundo HENRIQUES JÚNIOR (1993),  é  a  seguinte  a  distribuição do consumo de 

energia elétrica em uma empresa de cerâmica vermelha de porte médio1,  operando com um 

forno semi-contínuo, tomando por base um consumo de 90.000 kWh/mês: 

Tabela 11: Participação das várias etapas do processo no consumo de eletricidade.
Etapas do processo Consumo percentual 

de eletricidade (%)

Queima 32

Secagem 26

Moldagem 26

Preparação 14

Iluminação / outros 2
Fonte: Henriques Jr., 1993.

O processo de operação de uma planta de produção de cerâmica vermelha normalmente 

ocorre  no  período  diário  de  8 h/dia  (9 h/dia,  com  interrupção  de  uma  hora  para  almoço), 

terminando antes do começo do horário de ponta2, dependendo da região, entre 17 e 18 horas, 

envolvendo  nesse  período  diário  sua  plena  capacidade  operativa.  A  partir  daí,  a  demanda 

elétrica da instalação se restringe à operação dos fornos e eventuais secadores, que representam 

a componente de operação contínua do processo, o que costuma perdurar até o recomeço das 

operações de preparo da massa e conformação no começo da manhã do dia seguinte, o que 

inclui as manhãs de sábado, ainda que nesses dias não se caracterize o horário de ponta. Assim, 

1  Dados referentes à valores médios da indústria fluminense em 1993, mas ainda válidos no cenário atual.
2 Definido como um período de 3 horas contínuas, determinado  por cada concessionária de distribuição, entre 17 e 22 horas, não 

envolvendo dias feriados e finais de semana. (ANEEL, 2006).  
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Figura 41: Etapas de moldagem (extrusão) e preparo de massa, envolvendo boa parcela 
do consumo de energia elétrica e da demanda de potência elétrica de uma instalação de 

produção de cerâmica vermelha.
Fonte: INT, 2002.



a cadência do processo é da ordem de 180 a 200 h/mês no que tange à operação "mecânica" 

(preparo de massa  e  conformação),  que ocorre  na  fase  inicial  do processo,  enquanto que a 

parcela seguinte, relativa à secagem e queima, ocorre de maneira contínua (730 h/mês), ou seja, 

com um fator de carga mais elevado, fato que mostra, na maior parte das empresas, uma maior 

capacidade nominal de produção das etapas iniciais do processo, evidenciando um gargalo de 

processo na secagem e na queima, assim como caracterizando a operação elétrica dessas duas 

fases  (secagem  e  queima)  como  responsáveis  pela  base  da  curva  de  demanda  elétrica  do 

processo.   

Desse  modo,  mesmo envolvendo  cargas  elétricas  menores,  as  etapas  de  secagem e 

queima  também apresentam  destaque  no  consumo de  eletricidade,  apesar  de  serem menos 

relevantes na demanda de potência elétrica, componente também faturada pelas distribuidoras 

de eletricidade no fornecimento em alta tensão, que envolve as parcelas de consumo e demanda 

(faturamento binomial). Normalmente, apenas as instalações de micro empresas de cerâmica 

vermelha, com mínimas capacidades de produção, inferiores a 100 milheiros/mês, operam com 

fornecimento elétrico em baixa tensão. Por outro lado, apresenta fundamental importância na 

demanda de potência elétrica a etapa de conformação, seja através de extrusão ou moagem / 

prensagem,  por  envolver motores  de  maior capacidade,  com intensas variações  de  potência 

solicitada, o que com frequência provoca picos de demanda elétrica de partida ou por variações 

naturais de solicitação mecânica. Sob este aspecto, também apresentam importância as cargas 

elétricas dos laminadores e destorroadores.

Em função das potências elétricas envolvidas nos motores e demais cargas e de suas 

formas e horários de operação, define-se o perfil da curva de demanda elétrica da instalação, 

que irá se adequar a um determinado tipo de contratação elétrica com a distribuidora. Todavia, 

nisso também importa o arranjo adotado para os equipamentos de processo, indo desde o caso 

de micro-empresas de operação manual,  com secagem natural e  fornos a lenha, envolvendo 

consumo elétrico apenas na extrusão, até as empresas de grande capacidade produtiva, operando 

através de fornos e secadores contínuos em processo via seca. Para o caso predominante na 

indústria  brasileira,  envolvendo  as  empresas  de  pequeno  e  médio  porte,  o  perfil  operativo 

costuma demandar contratos de fornecimento de energia elétrica em alta tensão, do tipo horo-

sazonal verde, nos quais a tarifa de consumo de energia elétrica ao longo do dia é mais reduzida, 

apresentando em contrapartida valores mais altos no horário de ponta. Quando o fator e carga 

no horário de ponta é muito elevado, caso raro, impedindo modulações da demanda elétrica, 

adotam-se contratos convencionais de energia firme. Caso possa haver alguma flexibilidade da 

demanda na ponta,  adotam-se contratos horo-sazonais do tipo Azul, que penalizam menos o 

consumo e mais a demanda. Caso contrário e mais comum, quando há grande possibilidade de 
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flexibilização, adotam-se contratos do tipo horo-sazonal verde. Nessa questão, importa saber a 

potência elétrica dos equipamentos que precisam operar na ponta e sua forma de operação, o 

que tem relação direta com o tipo de arranjo dos equipamentos que atendem às cargas de base, 

ou seja, depende das cargas elétricas que atendem aos fornos e secadores. Por exemplo, se a 

tiragem do forno é do tipo natural,  sem exaustão forçada, ou se o processo não conta com 

secadores, forçosamente a demanda elétrica na ponta se reduz, ainda que isso geralmente traga 

inconvenientes como a limitação da capacidade produtiva. 

Na caracterização do contrato de fornecimento de energia elétrica também importa a 

determinação  das  demandas  contratuais,  que  são  os  limites  toleráveis  de  potência  elétrica 

máxima  solicitada,  permitidos  pela  distribuidora  de  energia  elétrica,  acima  dos  quais  são 

cobradas tarifas de consumo e demanda excedentes com valores elevados. Para contratos horo-

sazonais do tipo Azul, são estabelecidos dois valores limites para os horários de ponta e fora de 

ponta, enquanto que para o tipo Verde, apenas uma única demanda limite é estabelecida. Para 

este  último caso,  tem sido comum a iniciativa de  operação eventual  de  geração própria da 

empresa no horário de ponta, através de geradores diesel, dando maior flexibilidade operacional 

ao processo, além de reduzir o custo energético no horário de ponta, ainda que constitua uma 

iniciativa  que  exige  a  amortização  de  um investimento  considerável1.  Em alguns  casos,  as 

distribuidoras tem proposto às empresas que já tenham suas instalações de geração, abatimentos 

nas tarifas de ponta, de modo a evitar o uso desses equipamentos, que nesse caso passam a atuar 

apenas como solução de emergência em caso de falta de fornecimento de energia elétrica, com 

plena  capacidade  de  atendimento  das  cargas  de  base  do  processo  a  qualquer  hora  do  dia 

(SCHWOB, 2005).

Figura 42: Sistema próprio de geração elétrica para atendimento parcial de carga 
emergencial, em caso de falha de fornecimento, ou para operação em horário de 

ponta.
Fonte: INT, 2002.

1 Para maior detalhamento, vide capítulo 8 da tese.
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Adicionalmente, o processo de produção de cerâmica vermelha, sob certas condições, 

pode comportar sistemas próprios de cogeração1, que permitem o atendimento elétrico parcial 

ou pleno e autônomo da planta ou parte da planta de produção, com a vantagem do suprimento 

adicional de parte da demanda térmica do processo. 

Em resumo,  dependendo do  tipo de arranjo  de  equipamentos  e  processos  da  planta 

industrial de produção de cerâmica vermelha, variam os valores de consumo de energia elétrica 

da rede, no caso de aplicação de sistemas de auto-geração e cogeração, assim como o consumo 

específico de energia elétrica (kWh/t), como se pode verificar na tipificação a seguir:

1) Micro  empresa  produzindo  até  100 milheiros/mês  (bloco  de  vedação  de  baixíssima 

qualidade, envolvendo alto índice de perdas a R$ 150,00/milheiro), operando manualmente 

tanto  o  preparo  da  massa,  como a  logística  interna  de  transporte  entre  as  etapas,  com 

extrusão em maromba rudimentar sem vácuo de pequena capacidade (motor elétrico com 

potência da ordem de 20 cv), secagem natural e forno intermitente a lenha: 12 a 15;

2) Pequena  empresa  produzindo  cerca  de  250 milheiros/mês  (bloco  de  vedação  de  baixa 

qualidade, envolvendo razoável índice de perdas a R$ 200,00/milheiro), operando o preparo 

de  massa  com  maquinário  mínimo  adequado  (total:  20  cv),  com  logística  interna  de 

transporte  manual  entre  as  etapas,  maromba  a  vácuo (60  cv),  secagem natural  e  forno 

intermitente a lenha: 20 a 25;

3) Pequena empresa produzindo 500 milheiros/mês (bloco de vedação de qualidade mediana 

com índice de perdas mediano a R$ 300,00/milheiro), operando o preparo da massa  (50 cv) 

e o transporte interno (10 cv) com mínima interferência manual, maromba a vácuo (125 cv), 

secagem natural e forno intermitente a lenha com alimentação automática: 25 a 30;

4) Média empresa produzindo 1.000 milheiros/mês (bloco de vedação de boa qualidade com 

baixo índice de perdas a R$ 400,00/milheiro),  operando o preparo da massa (100 cv),  o 

transporte interno (10 cv), maromba a vácuo (150 cv), bomba de vácuo (30 cv), secagem 

natural  e  estática  (15  cv),  forno  semi-contínuo  a  lenha  com  tiragem  forçada  (40  cv), 

ventilação de resfriamento (25 cv): 30 a 35;

5) Média  empresa  produzindo  1.800 milheiros/mês  (bloco  estrutural  com  baixo  índice  de 

perdas a R$ 700,00/milheiro), operando o preparo da massa (120 cv), o transporte interno 

(20 cv), maromba a vácuo (200 cv), bomba de vácuo (40 cv), secagem contínua (50 cv), 

forno contínuo operando com alimentação contínua de serragem (20 cv) e cavacos, sistema 

1 Vide capítulos 3 e 8 da tese.
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de secagem de serragem (20 cv), sistema de tiragem forçada no forno (60 cv) e outros: 35 a 

45;

6) Grande  empresa  produzindo  acima  de  2.000 milheiros/mês  (telha  esmaltada  com baixo 

índice de perdas a R$ 1.200,00/milheiro), operando o preparo da massa por moagem (150 

cv),  transporte  interno  (25  cv),  maromba  a  vácuo  (250  cv),  bomba  de  vácuo  (50  cv), 

secagem contínua (70 cv), forno contínuo operando com alimentação contínua de (25 cv), 

sistema de tiragem forçada (60 cv) e outros: 45 a 55.

Dessa forma, verifica-se que à medida que a produção cresce, tende também a aumentar 

a complexidade do processo e a qualidade do produto e, com isso, seu valor agregado, levando 

ao crescimento do consumo específico de energia elétrica. 

4.2.2.2. Combustíveis

O uso de combustíveis no segmento de cerâmica vermelha apresenta boas perspectivas 

de  aumento  de  eficiência  térmica  com  a  aplicação  de  melhores  métodos  de  controle  de 

manutenção e operacão, técnicas de conservação de energia e tecnologias mais modernas de 

processo e de equipamentos, onde se destaca a aplicação de sistemas de cogeração.   

Com relação à demanda de energia térmica relacionada ao uso de combustíveis para a 

queima e a secagem, verificou-se nos últimos dez anos um grande crescimento do emprego de 

biomassa da madeira, seja a partir de lenha nativa e lenha de reflorestamento, seja de resíduos 

vegetais  agrícolas  e  vegetais  e  minerais  industriais.  Isto  ocorreu em função da elevação de 

preços do óleo combustível e do GLP, empregados em larga escala no segmento de cerâmica 

vermelha até o final da década de 90 (SCHWOB, 2005), e da indisponibilidade na maioria das 

regiões de outras opções energéticas, como o gás natural1. 

A  título  de  comparação,  os  preços  energéticos  específicos  dos  combustíveis 

potencialmente concorrentes na indústria de cerâmica vermelha em junho de 2006 eram os 

seguintes:

                           

1 O capítulo 7 apresenta a  discussão deste tema em maiores detalhes. 
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Tabela 12: Preço específico de combustíveis.

Combustível Preço energético 
específico (R$/Gcal)

Lenha catada (1) 10,75 a 21,50

Lenha comercial 16,54 a 33,08

Óleo combustível 99,06 a 104,28

GLP 135,13 a 225,23

Gás Natural 48,86 a 85,23

Coque de petróleo 41,72 a 53, 64

(1) A lenha catada é comercializada pela unidade m3 estéreo, que pressupõe, conforme sua compactação, dependente 
da forma dos galhos, uma massa variável de matéria vegetal, dentro de um volume constante equivalente a 1 m3.. Seu 
preço comercial, portanto, além de depender da umidade e da espécie da lenha, está também ligado à maior ou menor 
compactação, que indica, maior massa por volume. Para o BEN, 2006, o valor médio considerado para a densidade da 

lenha catada é de 310 kg/m3, enquanto que para a lenha reflorestada, tal valor é de 390 kg/m3.     

Fonte: INT, 2006 

Dados oficiais (BEN, 2005 e ANICER) indicam que  a demanda de energia térmica do 

segmento de cerâmica vermelha apresenta uma intensa concentração no consumo de lenha e 

resíduos vegetais e industriais, que em conjunto, representam mais de 96% do total  da parcela 

térmica.  O montante  de  lenha  consumida,  informado no BEN,  2005 (1.611.000 tep/ano ou 

13.325.062 m³/ano), é totalmente creditado ao segmento de cerâmica vermelha, considerando 

que  os  outros  segmentos  cerâmicos  empregam  combustíveis  mais  nobres.  Por  outro  lado, 

considerando-se uma estimativa de demanda total de lenha e resíduos vegetais da ordem de 

47.841.191 m³/ano  (ver  capítulo  3  da  tese),  baseada  na  demanda  específica  média  de 

720 kcal/kg  de  produto  final,  na  produção  final  de  65  milhões  de  t/ano,  no  PCI  médio 

ponderado da lenha de 986.000 kcal/m³1 e na participação de 96,4% do total (gás natural - 0,3% 

e outros - 3,1%), verifica-se que a lenha nativa e de reflorestamento empregada no segmento 

representa apenas 28,0% do total. Esta parcela (13.325.062 m³/ano) demonstra o sério risco de 

desertificação sofrido por diversas regiões do país, já que requer a exploração anual equivalente 

em floresta plantada de eucalipto da ordem de 1.666 km² ou, se considerarmos uma densidade 

de madeira cinco vezes menor para uma área natural, a devastação anual de uma área de floresta 

1 Valor ponderado pela estimativa (QUESTIONÁRIOS, 2005) de participação de 80% de lenha catada (930.000 kcal/m3) e 20% de 
lenha de reflorestamento (1.209.000 kcal/m3).
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nativa da ordem de 8.328 km², equivalente a cerca de 6 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro 

a cada ano1.

Os  custos  com  combustível  em  relação  ao  faturamento  nas  indústrias  de  cerâmica 

vermelha em 2005 variavam numa ampla faixa de 5 a 25%, dependendo do energético, dos 

equipamentos  empregados  e  do  valor  agregado  do  produto  final.  Tendo  em  conta  as 

dificuldades de troca de equipamentos (fornos e secadores) ou de produção com maior valor 

agregado, os empresários do setor têm procurado reduzir o referido percentual, através do uso 

de combustíveis de menor custo e/ou de características renováveis, que também possam garantir 

sua  segurança  de  fornecimento  perene.  No  entanto,  outras  estratégias  de  suprimento  de 

combustíveis têm sido consideradas no setor, como as relativas ao gás natural, carvão vegetal e 

coque de petróleo,  diante  da  ameaça de escassez  de  lenha e  mesmo de alguns resíduos de 

biomassa,  em  função  da  crescente  demanda  industrial,  não  só  do  segmento  de  cerâmica 

vermelha. No cenário de 2006, muitas indústrias cerâmicas já eram supridas por resíduos de 

biomassa,  transportados  a  mais  de  300  km  de  distância,  envolvendo  preços  crescentes  do 

produto,  em função do permanente aumento da demanda e  de aspectos  de  sazonalidade da 

oferta, havendo casos de empresas que dão preferência pela compra, por exemplo, de serragem 

úmida, mais barata e menos procurada, mas que demanda considerável gasto energético para 

secá-la na planta de produção, além de custosa infra-estrutura própria de secagem. 

Em muitas regiões, a crescente procura pela lenha e resíduos de biomassa resultou em 

dificuldades de atendimento da demanda energética, considerando a oferta também crescente 

para  outros  setores  da  indústria.  Isto  vem suscitando  o  temor  de  um colapso  da  oferta  de 

energéticos de biomassa ("apagão florestal") e o interesse por novas soluções energéticas para 

atendimento futuro do segmento de  cerâmica vermelha. Essa escolha influencia, juntamente 

com a tecnologia do processo e dos equipamentos, da qualidade da argila e da capacitação da 

mão de obra, a qualidade e o custo do produto final.   

A seguir, as principais opções de combustíveis para emprego na cerâmica vermelha:

4.2.2.2.1. Biomassa

Os  combustíveis  de  biomassa  são  fontes  renováveis  de  energia,  constituindo-se  em 

produtos derivados de culturas vegetais da agricultura e animais da pecuária, além de resíduos 

da indústria, podendo ser encontrados nos três estados da matéria. Em geral, suas composições 

de carbono fixo, matéria volátil, cinzas e outras variam muito, influenciando sobremaneira no 

1 Conforme dito antes, o valor apresentado é resultante do seguinte  cálculo:  [[[13.325.062 m3/ano] / 0,16 m3 / árvore] / 2.500 
árvores / ha] x 5 anos (ciclo) = 8.328 km2.
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poder calorífico e na densidade, fora a questão do teor de umidade, também muito variável. 

Assim, na sua queima se estabelecem três etapas distintas: a secagem, que ocorre de fora para 

dentro e que requer certo tempo, sendo tanto maior, quanto maior a granulometria, a destilação 

e queima dos voláteis, e a queima do carbono fixo, quando de fato se produz a maior parcela de 

calor. 

Figura 43: Estocagem de lenha para uso energético.
Fonte: INT, 2002.

Em  geral,  são  potenciais  combustíveis  de  custo  baixo,  ainda  que  muitas  vezes 

demandem processos de beneficiamento (secagem, decantação, picação e outros) para serem de 

fato empregados como tal.  Costumam apresentar umidade elevada, e com isso, baixo poder 

calorífico, assim como demandam com frequência alimentação manual, envolvendo razoável 

custo  de  manipulação  (mão de  obra),  caso  contrário,  precisam de  sistemas  de  alimentação 

automática  de  elevado  custo.  Por  envolver  com  freqüência  a  alimentação  manual  dos 

equipamentos térmicos, além de variações de qualidade, espécie, granulometria e umidade, os 

combustíveis de biomassa apresentam limitações quanto às possibilidades de pleno controle de 

operação de fornos e fornalhas, resultando em produto final com maior incidência de defeitos 

(trincas, rachaduras, quebras, manchas, peças cruas e sobre queimadas), o que se deve a não 

uniformidade do processo de combustão. 

Figura 44: Fornalhas de alimentação da zona de queima de forno túnel operando 
com lenha em toras.

Fonte: INT, 2002.
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No caso da biomassa de madeira, sua constituição formada pela celulose e pela lignina 

apresenta em sua seção transversal três partes distintas: a casca, o alburno e o cerne. A casca 

apresenta menor massa. É no cerne, parte estrutural da árvore, normalmente de maior parcela de 

massa, onde está concentrada a energia térmica mais importante a ser explorada. Já no alburno, 

parte viva recente da árvore com participação mediana na massa total, está concentrada a maior 

parcela de água.  Á medida em que a árvore cresce, aumenta a desejável proporção de cerne em 

relação ao alburno, o que significa maior parcela de energia térmica a ser explorada, e menor 

presença de água,  o  que evidencia  que os  galhos,  parcelas  em fase  de  crescimento  inicial, 

contêm excessiva quantidade de água e pouco cerne, não sendo indicados para a queima como 

combustível, por não sustentarem a queima. Assim, é preciso queimar boa parte da lenha para 

evaporar a água presente, principalmente no caso de lenha verde, recém cortada, o que faz com 

que o poder calorífico superior, apesar de elevado (da ordem de 5.000 kcal/kg)  (MÁS, 2005), 

não tenha sentido prático e nem sustente a queima. Desse modo, o valor que importa para a 

lenha é o do poder calorífico inferior, em geral da ordem de 3.100 kcal/kg (BEN, 2006), no caso 

de umidade de 30%, abaixo da qual a queima se sustenta de forma satisfatória. Para o processo 

de secagem da lenha, é necessário estocá-la por semanas e até 2 ou 3 meses, dependendo do 

clima da região, processo que pode ser acelerado com a estocagem da lenha junto aos fornos. 

As formas como se pode dar a queima dos combustíveis de biomassa sólida em termos 

de equipamentos são diversas, em função da granulometria, peso específico e velocidade de 

queima, incluindo-se a possibilidade de briquetagem. Por isso, podem ser estabelecidas desde os 

casos  em leito  fixo  ou  grelha,  para  combustíveis  sólidos  de  maior  proporção,  até  em leito 

fluidizado,  envolvendo  a  queima  em  suspensão  de  partículas  leves.  As  biomassas  sólidas 

também podem ser processadas em gaseificadores para resultarem em combustíveis gasosos, de 

mais fácil e eficiente emprego, porém tais sistemas somente se justificam a partir de certa escala 

de consumo, além de demandarem elevado custo inicial. Já as biomassas líquidas (lixívia, óleos 

vegetais e outras) e gasosas (produtos da gaseificação de carvão vegetal, biogás e outros) podem 

ser queimadas de modo mais simples, em sistemas de queima tradicionais e de menor custo e 

complexidade. 
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Figura 45: Forno intermitente, tipo chama reversível, empregando palha de arroz 
como combustível.

Fonte: INT, 2002.

Em geral, a indústria de cerâmica vermelha apresenta boas condições de emprego de 

combustíveis de biomassa, tanto nas fornalhas que atendem os secadores, como em fornos de 

queima.  Todavia,  em função  do  custo  e  da  logística  de  transporte,  é  condição  limitante  a 

segurança  de  fornecimento,  que  pode  envolver  aspectos  de  sazonalidade,  assim  como  a 

distância de transporte do fornecedor de biomassa em relação à planta de produção da fábrica.  

Dentre os combustíveis de biomassa empregados na cerâmica vermelha, tem aumentado 

a participação de resíduos agrícolas, envolvendo ofertas de cunho regional, tais como a casca de 

coco (alguns estados do nordeste, além de Rio de Janeiro e Espírito Santo), palha e casca de 

arroz, assim como de milho e trigo (Rio Grande do Sul), bagaço e palha de cana (São Paulo), 

casca e coco de babaçu (Maranhão), tronco de carnaúba (Ceará, Maranhão e Piauí), caroço de 

açaí (Pará), catemba de coco (Rio Grande do Norte), talo de bambu e casca de dendê (estados 

diversos,  com destaque para a Bahia),  casca de  café e  poda de cafeeiro (estados diversos), 

assim  como  os  resíduos  industriais,  com  destaque  para  a  serragem,  cepilho,  maravalha  e 

cavacos da  indústria moveleira  e de serrarias  (algumas regiões  de Santa Catarina,  Paraná e 

Minas Gerais), além de lenha catada (por exemplo, lenha de poda e corte de antigos cafeeiros de 

Minas Gerais,  Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como galhos de poda de cajueiros no 

Nordeste), lenha nativa (por exemplo, galhos e troncos de andiroba, árvore nativa da caatinga, 

sob ameaça de extinção em certas regiões e outras espécies da caatinga), lenha de manguezais, 

em algumas regiões litorâneas do país, caracterizando uma atividade de exploração ilegal, lenha 

de replantio (eucalipto, pinus e araucária), além de resíduos de lenha (folhagens, galhos, cascas 

e  lascas),  não aproveitados na indústria de  celulose  (diversos  estados),  e  lixos  industriais e 

urbanos diversos. Fora isso, podem ser consideradas como ofertas adicionais de energia, ainda 

que  de  pequena  monta,  as  representadas  pelas  iniciativas  de  adição  de  resíduos  na  massa 

cerâmica, questão que está abordada no capítulo 3. 

Em função da heterogeneidade desse tipo de oferta de combustíveis, suas características 

físico-químicas  impedem  maior  precisão  na  avaliação  de  seu  desempenho  na  queima  em 
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equipamentos térmicos (fornos e fornalhas), exigindo a adoção de procedimentos de estocagem, 

mistura e tratamento de secagem (natural ou artificial) nas plantas de produção. Nesse trabalho, 

para  efeito  de  cálculos  comparativos  de  cunho  geral,  adotou-se  o  valor  médio  de  poder 

calorífico inferior da lenha com menos de 30% de umidade para todas as biomassas derivadas 

da madeira, a saber: 3.100 kcal/kg, com densidade de 390 kg/m³ou 1.209.000 kcal/m³, para a 

lenha de reflorestamento e 310 kg/m3 ou  930.000 kcal/m3, para a lenha catada/nativa, valores 

adotados  no BEN, 2005. 

Ainda  assim,  vale  lembrar  que  o  potencial  energético  de  várias  das  modalidades 

mencionadas é muito elevado. A título de exemplo, a poda e a recepa sistemática nas plantações 

de café equivale a 4 a 5% do volume de pés de café por ano, equivalendo a 200 m³/ha de lenha 

na recepa de 1.000 pés de café (PINTO, 1980). Portanto, a recepa de 100 milhões de pés de café 

daria origem a 20 milhões m³/ano de lenha, quantidade suficiente, caso houvesse uma logística 

para aproveitá-la, para atender a quase metade da demanda energética do segmento de cerâmica 

vermelha, tanto sob a a forma de galhos, como por gaseificação. Já a casca do café corresponde 

a 50% em peso do café em coco ou 100% do café beneficiado. Assim, para 15 milhões de sacas 

de café, tem-se 900.000 t de cascas de café, que em parte é usada para secagem do próprio café, 

havendo  mesmo assim  uma imensa  parcela  não  aproveitada.  Com relação  ao  potencial  de 

aproveitamento energético de cascas e palhas de cereais, como arroz, milho e trigo, em 1980 

equivalia a mais de 60.000 barris/dia de petróleo (PINTO, 1980).  

Figura 46: Sistema individual de queima de combustível sólido de biomassa 
(serragem) com alimentação controlada.

Fonte: INT., 2002.

Por outro lado, boa parte dos fornos e fornalhas em operação na indústria de cerâmica 

vermelha foi projetada para o emprego de lenha,  favorecendo seu uso nesses equipamentos 

térmicos. De fato, a maioria dos fornos Hoffmann e dos fornos intermitentes apresenta câmaras 

de volume maior que o necessário para a queima de óleo combustível e principalmente de gás 

natural, combustíveis que demandam menos excesso de ar na combustão. Em muitas empresas, 

se  procede  à  queima mista,  principalmente  nos  fornos  intermitentes,  onde a  fase  inicial  de 
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aquecimento  ("esquente")  se  dá  com  o  uso  da  lenha  e  a  fase  após  a  entrada  em  regime, 

principalmente no patamar de queima, se dá com biomassa de granulometria menor e mais 

homogênea, mais conveniente para o controle da queima, como serragem ou cepilho.

Com o emprego de lenha, dependendo do tipo, desde a serragem até a lenha em toras, 

existem diversas possibilidades de operação quanto à alimentação dos equipamentos térmicos. 

De início, é preciso considerar a questão da umidade da lenha fornecida e se ela é estocada de 

modo abrigado da chuva. De maneira geral, para uma queima adequada, a umidade não deve ser 

superior a 30%, sob pena de elevar a perda de energia da combustão para a vaporização da água 

presente na madeira e mesmo de não estabelecer uma adequada estabilidade na cinética da 

queima. Com lenha em toras, dependendo do tipo de fornalha do secador e do tipo de forno, 

existe a necessidade de operação com picador, visando, tanto aumentar a perda de umidade, 

como diminuir o tamanho médio da madeira alimentada, com o objetivo de reduzir o excesso de 

ar na combustão e obter uma queima com maior rendimento, necessitando para tanto de um 

gasto adicional de energia elétrica (picador) e um custo adicional com o trabalho do profissional 

de operação (foguista). Em alguns casos, quando a lenha fornecida contém elevado teor de água 

e a instalação não conta com estoque suficiente, é necessária a secagem do produto, através da 

queima de parte da madeira em fornalha, o que também aumenta o consumo energético da 

planta ou através de extração de parte do calor rejeitado no forno. Com o emprego de lenha, 

dependendo do tipo (presença de seiva), desde a serragem até a lenha em toras, existem diversas 

possibilidades  de  operação.  Em escalas  de  consumo médio  de  lenha  ou  além,  passa  a  ser 

necessária a operação de alimentação contínua de lenha (picada, cepilho, maravalha, "chip" ou 

serragem),  através  de  sistemas de transporte  com esteiras  e/ou parafusos sem fim,  válvulas 

rotativas para dosagem da alimentação de combustível, sensores de temperatura e sistemas de 

controle,  que tornam a instalação mais complexa e cara, porém de operação mais precisa e 

controlada.

Em termos econômicos, o preço da lenha e dos resíduos vegetais varia muito, conforme 

a época do ano (período de chuvas, demanda de outros segmento industriais e outros aspectos) e 

o tipo e forma como é fornecida (granulometria, teor de água e regularidade de tamanho), além 

da  questão  fundamental  da  distância  de  fornecimento,  relacionada  diretamente  ao  custo  de 

transporte, que por sua vez é influenciado diretamente pela qualidade das estradas e eficiência 

do equipamento de transporte. Outros fatores também influenciam no custo final da lenha e dos 

resíduos, tais como legalidade fiscal e ambiental, recolhimento de impostos e uso de mão de 

obra infantil. Dessa forma, o preço da lenha pode variar de R$ 10,00 / m³, em algumas regiões 

do Nordeste até R$ 40,00 / m³ (SCHWOB, 2005), no caso de lenha de reflorestamento de boa 

qualidade  fornecida  na  região  Sudeste,  considerando  maiores  distâncias  de  transporte,  que 
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podem chegar a 500 km (SCHWOB, 2005). Nessa faixa de preço comercial, o preço energético 

específico1da lenha varia entre R$ 10,75/ Gcal até R$ 33,09/Gcal. A título de comparação, os 

preços energéticos específicos dos combustíveis potencialmente concorrentes da lenha e dos 

resíduos na cerâmica vermelha são: óleo combustível - R$ 99,06 / Gcal; GLP - R$ 221,76 / 

Gcal; gás natural - R$ 68,18 / Gcal2. 

Por outro lado, alguns tipos de produtos de valor agregado mais elevado, fabricados no 

segmento, como blocos estruturais, pisos extrudados e principalmente, telhas, que demandam 

elevada qualidade de fabricação, necessitam alto nível de controle no processo de queima, o que 

muitas vezes não se consegue com combustíveis de biomassa.

4.2.2.2.2. Coque de petróleo

Energético  importado,  que  consiste  de  resíduo  de  "fundo  de  barril"  resultante  do 

coqueamento retardado no processo de refino de petróleo pesado, é importado pelo Brasil dos 

seguintes países: Venezuela (30%), Golfo do México (50%) e Trinidad Tobbago (20%) (ANP, 

2005), apresentando elevado teor mássico de enxofre (5 a 6%) (FROSSARD, 2005). Apresenta 

de 90 a 99% de carbono em sua composição e queima sem deixar cinzas. Quando apresenta 

elevado teor  de  carbono  (e  baixo  teor  de  enxofre)  apresenta  alto  valor  de  mercado,  como 

matéria prima para a produção de eletrodos. 

No processo de produção do cimento, o enxofre presente na gipsita,  fonte de gesso, 

componente do clínquer, reage da mesma forma que o enxofre adicional do coque, de tal modo 

que o teor de enxofre na exaustão não se torna maior que na operação com carvão mineral 

nacional. Em resumo, na indústria de Cimento não há impedimento de ordem ambiental para o 

emprego de coque de petróleo com até 5-6% de enxofre. Na Europa, países como Portugal e 

Espanha  já  o  empregam  nas  indústrias  de  Cimento,  Cerâmicas,  Siderurgia  e 

Mineração/Pelotização (FROSSARD, 2004 e IDAE, 2002). No Brasil, já ocorria em 2006 o 

emprego  do  coque  de  petróleo  também  nos  setores  de  Mineração  e  Pelotização  (236  mil 

tep/ano), Siderurgia e em menores escalas, nos segmentos de Cerâmica Vermelha e de Gesso, 

principalmente em regiões do interior do Nordeste  (BEN, 2006; HENRIQUES JR, 2002). O 

Brasil  exporta  coque  de  petróleo  de  baixo  teor  de  enxofre,  com  elevado  valor  agregado, 

destinado à produção de eletrodos de grafite. O principal demandante de coque de petróleo no 

1  O  preço  energético  específico  aqui  considerado,  é  o  quociente  do  preço  comercial  pela  energia  calorífica  disponível  no 
combustível, considerando o seu poder calorífico inferior, não levando em conta quaisquer externalidades na aplicação de cada 
combustível.   

2 Valores de preços comerciais específicos de energéticos referentes aos valores de PCI do BEN, 2006 e a preços pesquisados em 
campo nos anos de 2005 e 2006. 
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Brasil é o setor cimenteiro, que começou seu emprego de forma massiva em 1996. Em 2004, 

apresentava um volume de 1.696 mil tep/ano (BEN, 2005), representando 64% da demanda 

total de energia do setor de Cimento, valor equivalente a 4,9 milhões de m³/dia de gás natural ou 

cerca  de  33  mil  barris  de  petróleo  por  dia.   Seu  preço  é  baixo,  da  ordem de  R$ 0,35/kg 

(FROSSARD, 2004), para um PCI de 8.730 kcal/kg, ou seja, apresenta um preço energético 2 

vezes menor que o gás natural e quase 3 vezes inferior ao do óleo combustível. 

Até o início da década de 90, não se usava o coque de petróleo no Brasil na escala 

atingida em 2006, em virtude da dificuldade de moagem de um material duro como o coque 

(dureza superior a do carvão mineral), de modo a permitir a granulometria adequada para a 

combustão no processo de clinquerização nos fornos rotativos (1550 a 1600 °C). Esta tecnologia 

de moagem foi desenvolvida no Brasil pelo Grupo Lafarge, que usa essa tecnologia em várias 

de suas unidades no mundo.  No setor de cimento, o emprego do coque de petróleo começou em 

1996 e de lá para cá desalojou o carvão mineral, carvão vegetal e o óleo combustível. Em 2004, 

seu emprego já representava 73% da demanda de energia térmica do setor e ,  em 2005, já 

passava de 80%, em virtude da permanente elevação de preço do petróleo (FROSSARD, 2004).

Assim, a exemplo de alguns países europeus, começa a surgir no Brasil o emprego de 

coque  de  petróleo  na  indústria  de  cerâmica  vermelha.  Tal  fato,  aceito  nos  segmentos  de 

produção  de  gesso  e  cimento,  por  operarem com matéria  prima  rica  em enxofre,  torna-se 

polêmico quanto ao seu emprego na cerâmica vermelha, por acrescentar significativas emissões 

de SOx, dado o elevado teor de enxofre no coque de petróleo importado. 

4.2.2.2.3. Óleo Combustível 

Em função  de  seu  preço  energético  específico  elevado em 2006 (R$ 95,00  /  Gcal), 

comparando-se com outras opções energéticas, o óleo combustível apresentou no final dos anos 

90  uma forte  tendência  de  retrocesso  em sua  participação  no  mercado de  combustíveis  no 

segmento de cerâmica vermelha. Além disso, ainda que permita melhor controle do processo de 

queima que a lenha, trata-se de uma opção com inconvenientes técnicos, como a dificuldade de 

ser atomizado nos queimadores. Demanda energia térmica para que seu pré-aquecimento, entre 

100 e 130oC, permita atingir a viscosidade ideal para ser atomizado, da ordem de 100 SSU  e 

com isso ser queimado sem fuligem e gotejamento na soleira do forno e sem interferência na 

qualidade do produto final. Tal fato, também fica dificultado pela presença de enxofre em sua 

composição, que causa eflorescência na superfície do produto, além de limitar as possibilidades 

de recuperação de calor, pela possibilidade de corrosão dos equipamentos metálicos. Com isso, 

é muito pequena  a perspectiva de uso no segmento de cerâmica vermelha, que em 2006 era 

inferior a 0,5% de participação no total de combustíveis (QUESTIONÁRIOS, 2005). 
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Suas principais características físico-químicas são (ANP, 2006): 

• Poder calorífico inferior - 9.590 kcal/kg;

• Densidade - 1,00 kg/l;

• Percentual máximo de água e sedimentos - 2%;

• Percentual máximo de enxofre - 1% ou 2,5%, dependendo da especificação do óleo;

• Ponto de fulgor - 66 °C.

4.2.2.2.4. Gás Natural

O  gás  natural  é  um  insumo  energético  de  emprego  polivalente,  com  amplas 

possibilidades  de  concorrência  nos  diversos  setores  da  economia,  podendo  substituir 

combustíveis  de  uso  tradicional  nas  áreas  industrial,  comercial,  residencial,  de  geração  e 

cogeração elétrica e na área automotiva, quer seja em turbinas, motores (de combustão por 

centelha  ou  compressão),  fornos,  caldeiras  e  secadores.  Suas  vantagens  de  aplicação  se 

relacionam aos aspectos ambiental, tecnológico, econômico, logístico e da qualidade. Porém, 

apresenta quanto à questão logística do fornecimento limitado pelas redes de distribuição de 

pouca extensão em relação à área do país, ainda que também possa ser comercializado via GNC 

e GNL1.

Ao contrário da lenha e dos resíduos agrícolas e industriais, dominantes no mercado de 

combustíveis  que  atende  o  segmento  de  cerâmica  vermelha,  com  sua  grande  diversidade 

geográfica de oferta, o gás natural apresenta características  físico-químicas mais apropriadas, 

que se refletem em diversas vantagens de ordem tecnológica, favorecendo o aumento dos níveis 

1 Para maior aprofundamento da discussão deste tema, vide capítulo 7. 
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de eficiência energética de equipamentos e sistemas, de qualidade do produto final e de ordem 

operacional e de manutenção.

Apesar de ser  um recurso não totalmente  nacional,  o  interesse em sua aplicação no 

segmento de cerâmica vermelha se dá pela possibilidade de incorporação de tecnologias mais 

avançadas, que a lenha e os resíduos pouco permitem. No caso de seu uso em fornos contínuos 

de  elevada  eficiência  térmica,  permite  a  produção com maior  valor  agregado,  que propicia 

aumentos  significativos  no  raio  de  comercialização  da  produção,  envolvendo  até  mesmo a 

possibilidade de exportação de produtos. 

Na cadeia produtiva do segmento de cerâmica vermelha, onde a demanda energética 

potencial é elevada, o gás natural encontra diversas possibilidades de aplicação, como em fornos 

e  secadores,  na  auto-geração  elétrica,  sob  condicionantes  de  operação  horo-sazonal,  na 

cogeração  (eletrotérmica  ou  termo-mecânica)  e  mesmo na  operação  mecânica  de  máquinas 

operatrizes  (caminhões,  pás  mecânicas,  escavadeiras,  retro-escavadeiras,  empilhadeiras, 

veículos  comerciais),  através  da  substituição  total  em motores  de  ignição  por  centelha  ou 

parcial, em motores duais de ignição por compressão1.  

O  gás  natural  promove  a  operação  de  processos  mais  controlados,  automatizados  e 

eficientes, possibilitando o emprego otimizado de fornos contínuos, incluindo os de rolos (vide 

capítulo 3), além da  facilidade de recuperação de calor e operação com fornos de chama direta 

(não  muflados),  pela  ausência  de  enxofre  em sua  composição,  evitando  contaminações  no 

produto e corrosão nos equipamentos. Pela não produção de fuligem nos gases de exaustão, 

promove  redução  de  desgaste,  além  de  menor  freqüência  de  interrupção  de  operação  de 

queimadores e componentes dos sistemas de combustão para operações de manutenção.

O emprego de um combustível de características homogêneas, como o gás natural, em 

termos  de  composição,  poder  calorífico  e  ausência  de  impurezas,  pode  trazer  benefícios 

tangíveis para o bom resultado do processo produtivo, como o equilíbrio entre as temperaturas 

na carga processada, evitando a incidência de perdas de produção, diretamente relacionadas aos 

ganhos  de  produtividade  e  eficiência  térmica  do  processo.  Essa  redução  da  ocorrência  de 

produtos mal queimados, que pode levar a reduções de perdas de 15 a 20% para menos de 5%, 

(NERI, 2004; SINCERCAMPOS, 2005; SCHWOB, 2005) tem efeito direto na produtividade do 

processo, na economia de energia e nos custos com matéria-prima e mão de obra.

Do ponto de vista estritamente energético, a difusão do gás natural permite uma maior 

diversificação da matriz energética da indústria de cerâmica vermelha, substituindo parte do 

1 Para estimativa deste potencial, vide capítulo 8.
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consumo de lenha nativa em algumas regiões e concorrendo total ou parcialmente com a oferta 

sazonal  de  resíduos  agrícolas  e  industriais,  que  com freqüência  demandam tratamentos  de 

secagem e picação. Em muitos casos, podem ocorrer formas de operação híbrida do gás natural 

com resíduos e lenha, quando estes apresentarem preço energético específico inferior. Nesse 

caso, estes últimos podem ser empregados estritamente na fase de aquecimento ("esquente"), 

com o gás  natural  entrando na fase  de  queima,  onde há maior  necessidade de precisão no 

controle da transferência de calor. No caso de uso de combustível em fornalha de atendimento 

ao secador, a demanda de gás natural poderá ser limitada pelo custo, não havendo, nesse caso, 

vantagens técnicas  ou econômicas no seu emprego em substituição a  resíduos agrícolas  ou 

industriais. 

Figura 48: Forno de esmaltação de telhas: saída de produto (esquerda), alimentação com 
gás natural (direita).

Fonte: INT, 2005.  

Assim,  o  gás  natural  apresenta  boas  perspectivas  de  concorrência  no  que  tange à 

produção de maior valor agregado, que apresenta grandes perspectivas de expansão em função 

do  aumento  da  demanda  por  blocos estruturais  e  de  produtos  certificados,  e  do  mercado 

exportador, envolvendo a fabricação de telhas esmaltadas. 

Nesse ambiente, se destaca o processo de modificação das normas técnicas da ABNT, 

referente a blocos e telhas de cerâmica vermelha, ocorrido em 2005 e 2006, tornando-as mais 

exigentes,  tendo  em  paralelo  o  processo  incentivado  pelo  PSQ  -  Programa  Setorial  da 

Qualidade,  através  de  análises  e  acompanhamento  técnico  de  laboratórios  credenciados,  o 

processo  de  atendimento  das  normas,  com  a  certificação  de  produtos  dando  base  à 

implementação  do  PBQP-H,  o  que  permitirá  estabelecer  maiores  exigências  por  parte  das 

construtoras e nas obras financiadas por bancos e organismos oficiais de crédito e fomento à 

construção civil1.

1 Vide esta discussão no capítulo 2 desta tese.
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Com relação à conversão de equipamentos para o uso de  gás natural,  boa parte das 

fornalhas  e  fornos  intermitentes  e  semi-contínuos  em  operação  na  indústria  de  cerâmica 

vermelha brasileira foi projetada para o emprego de lenha, o que dificulta o uso de gás natural. 

Com efeito, como dito antes, tais  equipamentos apresentam câmaras de volume maior que o 

necessário para a queima de óleo combustível e principalmente de gás natural, energéticos que 

demandam menor excesso de ar na combustão. 

Figura 49: Estações de alimentação de gás natural, com controle e medição de vazão, em 
indústrias cerâmicas: externa (esq.) e abrigada (dir.).

Fonte: INT, 2005.

Figura 50: Tubulação de entrada para distribuição interna de gás natural 
(esq.) e alimentação para queimadores de forno (dir.).

Fonte: INT, 2005.

 

4.3  Insumos do Processo – O Peso da Energia

Dentre  os  principais  insumos  empregados  nas  indústrias  de  cerâmica  vermelha  no 

Brasil,  apresenta  considerável  destaque a  energia,  envolvendo as  parcelas  de  eletricidade  e 

combustíveis. Estudos realizados pelo CTGás no segmento (NERI, 2004) indicam que, depois 

do custo com mão de obra (29,5%), destacam-se os custos com combustível para alimentação 

do processo de queima no forno e eventuais fornalhas de atendimento ao processo de secagem, 
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com uma participação de 25,4%, tomando por base o emprego da lenha e resíduos agrícolas e 

industriais, difundido na cerâmica vermelha em quase todo o país. Em seguida, vem o custo 

com energia elétrica (17,8%). Convém ressaltar  que os valores citados podem variar muito, 

conforme os diversos parâmetros de processo e equipamentos envolvidos, como será analisado 

nesta tese. Em alguns casos, o custo da parcela com eletricidade pode superar o custo com 

combustível  Os  demais  custos  de  produção,  revelados  no  estudo  (NERI,  2004),  estão 

apresentados a seguir :

Tabela 13: Custos de produção na indústria de cerâmica vermelha.
Insumos Custo de Produção (%)

Mão de obra 29,5%

Combustível para o forno / secagem 25,4%

Energia elétrica 17,8%

Manutenção 11,7%;

Matéria prima (argila) 9,1%;

Administração e comercialização 5,3%;

Água 1,2%.
Fonte: NERI, 2004

Os valores  mostrados  variam conforme  a  região  de  produção,  o  valor  agregado  do 

produto,  renda  salarial  regional,  tipos  de  argila  processadas  e  de  produtos,  processo  e 

equipamentos  envolvidos,  e  combustíveis  empregados.  Todavia,  em  qualquer  cenário,  as 

parcelas  de  custo com energia estarão sempre entre os principais componentes de custo de 

produção na cerâmica estrutural. 

Tomando  por  base  os  dados  de  consumo  de  insumos,  custos  operacionais  e  de 

manutenção  de  uma  empresa  de  porte  médio1 do  atual  cenário  do  segmento  de  cerâmica 

vermelha, fabricando produtos de baixo a médio valor agregado (SCHWOB, 2005), (TAPIA, 

2004), (HENRIQUES JR, 1993), (FIEPE, 1999), e (FIEC-IEL, 2002), tem-se o seguinte quadro 

exemplo:

• Produção de 2.300 t/mês de blocos de vedação (peso médio de 2,3 kg/peça), em regime 

de um turno de produção (preparo e extrusão da massa), com valor faturado médio de 

R$ 300,00/milheiro; 

• A  empresa  opera  com  forno  semi-contínuo  ou  com  vários  fornos  intermitentes, 

secadores  estáticos  e  secagem  natural,  com  vagonetas  distintas,  envolvendo  tempo 

considerável  de carregamento e  descarregamento,  o que impõe maiores  limitações à 

1 Como mencionado anteriormente, considera-se de porte médio as empresas com capacidade produtiva entre 1.500 e 3.000 t/mês. 
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produtividade pelas maiores perdas por manipulação e elevado custo de mão de obra em 

três turnos de operação (total de 65 empregados na área de produção e mais 15 em 

vendas e administração); 

• Consumo diário de serragem e cavaco de lenha: 38 m³/dia, ao preço de R$ 25,00/m³; 

eletricidade:  90.000 kWh/mês  e  demanda  máxima  de  280 kW,  com  média  de 

R$ 0,31/kWh; argila: R$ 5,00/m³; óleo diesel: 8.000 l/mês; perdas totais (secagem, forno 

e logística) de 20%; parcela de amortização de investimentos em obras e equipamentos: 

3% (SCHWOB, 2005). 

Diante  dessas  condições,  os resultados envolvidos de  faturamento,  custos mensais  e 

percentuais de cada item de custo sobre o faturamento são:

Tabela 14: Balanço contábil de empresa de porte médio no Brasil, empregando fornos 
semi-contínuos ou intermitentes

R$/mês %

Faturamento médio mensal 300.000,00 100,00

C
us

to
s

Eletricidade 27.900,00 9,30

Serragem e cavaco de lenha 28.500,00 9,50

Óleo diesel 14.000,00 4,67

Argila 13.800,00 4,60

Mão de obra e encargos 65.000,00 21,67

Água 4.500,00 1,50

Administração 15.900,00 5,30

Manutenção* 15.000,00 5,00

Impostos 60.000,00 20,00

Amortização de obras e equipamentos 9.000,00 3,00

Lucratividade 46.380,00 15,46
* Peças de reposição, lubrificantes, mão de obra de terceiros.

Fonte: Elaboração própria.

No exemplo apresentado, a participação de custo com combustível foi mitigada pelo 

emprego  de  resíduos  industriais  de  baixo  custo.  O  custo  total  com energia  (eletricidade  e 

combustível) é, nessa condição, de 18,8% do faturamento. Caso a empresa operasse com óleo 

combustível  (R$ 0,95/kg),  por  exemplo,  mantidos  fixos  os  outros  itens,  o  custo  com 

combustível  subiria  mais  de  três  vezes,  passando a  representar  quase  30% do faturamento, 

levando a lucratividade a níveis negativos, inviabilizando economicamente a produção. No caso 

de  emprego de lenha de reflorestamento (R$ 40,00/m³),  o  custo relativo ao combustível  se 

elevaria em 60%, reduzindo a lucratividade em 67%. 
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Outros insumos também se destacam no percentual de custo sobre o faturamento, o que 

ressalta a importância das iniciativas de mitigação de custos de insumos, por exemplo, através 

do estabelecimento de centrais de compra em associação com outras empresas do segmento na 

região ou estabelecidas em APLs  (vide capítulo 2 da tese). Outro aspecto importante, é que, 

com fornos intermitentes ou semi-contínuos e secagem natural, as perdas de produção geradas 

se elevam, aumentando a quantidade de insumos por produto final (vide capítulo 3 da tese). 

Considerando-se  a  possibilidade  de  elevação  da  escala  de  produção  e  do  patamar 

tecnológico da empresa, visando a redução das perdas de produção de 20 para 10% e o aumento 

do valor agregado do produto final, por exemplo, para R$ 600,00/milheiro (100% maior em 

relação ao caso anterior), através da implementação de processos contínuos mais automatizados 

e da produção de blocos estruturais, apesar das elevações de consumo de energia (elétrica e 

térmica), da demanda de argila de melhor qualidade e da necessidade de operação com fornos e 

secadores  contínuos,  envolvendo  custos  de  investimento  elevados,  haveria as  vantagens 

mostradas abaixo (GTZ-INT, 2002)1:

• Consumo de eletricidade de 150.000 kWh/mês; 

• Produção de 3.400 t/mês (1.000 milheiros/mês) de bloco estrutural,  com 3,4 

kg/peça); 

• Consumo de argila (perda de 9,1%) de 3.740 t/mês ao preço de R$ 7,00/m³;

• Consumo de serragem e cavaco de 1.300 m³/mês, ao preço de R$ 25,00/m3;

• Automatização reduzindo em 20% o custo de mão de obra;

• Parcela de custos com amortização de obras e equipamentos passando de 3% 

para 10% do faturamento;

• Consumo de óleo diesel 29% maior;

•  Perdas na secagem e no forno, da ordem de 10%.

1 Para melhor compreensão destas modificações, vide capítulo 3.
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Tabela 15: Balanço contábil de empresa de porte grande, empregando forno e secador 
contínuos.

R$/mês %

Faturamento médio mensal 600.000,00 100,00

C
us

to
s

Eletricidade 46.500,00 7,75

Combustível 32.500,00 5,42

Óleo diesel 18.025,00 3,00

Argila 26.180,00 4,36

Mão de obra e encargos 52.000,00 8,67

Água 9.000,00 1,50

Administração 31.800,00 5,30

Manutenção* 30.000,00 5,00

Impostos 120.000,00 20,00

Amortização de obras e equipamentos 60.000,00 10,00

Lucratividade 174.000,00. 29,00
* Peças de reposição, lubrificantes e mão de obra.

Fonte: Elaboração própria.

Nessa nova condição, a lucratividade da empresa se eleva em quase 4 vezes, já levando 

em conta a canalização de recursos financeiros, durante certo período, para a amortização do 

investimento  feito  na  instalação  de  forno,  secador,  sistemas  de  controle,  equipamentos  de 

preparo de massa e demais itens. O custo total  com energia (elétrica e combustível),  nessa 

condição, retrocede para 13,17% de participação no faturamento, ainda que em termos absolutos 

tenha se elevado em 40%. De qualquer forma, após o período de amortização do investimento, a 

empresa passa a operar com maior lucratividade ainda. Também atinge um patamar tecnológico 

mais  elevado,  que  lhe  permitirá  comercializar  a  produção  num mercado  mais  amplo,  pela 

possibilidade  de  incorporar  maiores  custos  de  frete  e,  assim,  atingir  maiores  distâncias  de 

concorrência comercial.

4.2.3. Estimativas de diferencial de custo operacional entre a lenha e o gás natural

Como foi visto antes, a opção pelo uso do gás natural em relação ao uso da lenha, como 

fonte  energética  para  a  alimentação de fornos  de  queima,  traz  diversas  vantagens  técnicas, 

econômicas e financeiras para o segmento de cerâmica vermelha, ainda que seu preço comercial 

seja, em geral, bem mais elevado. 

Suas vantagens ligadas à necessidade de evaporação de água da lenha / resíduos, à maior 

eficiência na queima (menor demanda de excesso de ar na combustão), considerando a mesma 

temperatura de gases de exaustão, à redução de perdas no processo, em vista do melhor controle 

de operação, são tangíveis e podem ser quantificadas do modo apresentado nos itens a seguir. 

122



4.2.3.1. Cálculo da demanda de calor para evaporação de água da lenha 

Considerando-se o teor de água presente nos combustíveis de biomassa, em geral, entre 

20 e 30%, existe a necessidade de gasto energético para a evaporação da mesma. Para um 

percentual  usual  de  água  presente  na  lenha  de  30%,  valor  máximo para  a  viabilização  do 

processo de queima, tem-se as seguintes condições: 

calor latente de evaporação da água à pressão atmosférica: 540 kcal/kg;

calor sensível para elevação da temperatura da água presente na lenha até 100oC: 

(100oC - 30oC) x 1 kcal/kgoC = 70 kcal/kg;

calor total demandado para a evaporação da água presente na lenha (qt): 610 kcal/kg;

densidade da lenha de reflorestamento: 390 kg/m3 (BEN, 2006);

massa de água presente na lenha de reflorestamento (m): m = 0,3 x 390 kg/m3 = 117 kg 

de água por m3 de lenha catada; 

demanda de calor para evaporação da água (Q): 

Q =  qt x m = 610 kcal/kg x 117 kg de água / m3 =  71.370 kcal / m3;

Obs:  Quando  se  levam em  conta  os  valores  de  poder  calorífico  inferior  dos 

combustíveis, tais diferenças já são contempladas e portanto, não serão aqui contabilizadas.

4.2.3.2. Cálculo da eficiência de queima

A eficiência de queima de um combustível é avaliada pelas perdas de calor promovidas 

nos gases de exaustão, referentes aos gases secos (CO2 e excesso de ar) e aos gases úmidos 

(H2O). Para a queima de combustíveis gasosos, os percentuais de excesso de ar demandados são 

inferiores, em relação aos combustíveis sólidos, em função da maior área de contato com o 

oxigênio do ar. Com isso, para a combustão de gás natural num forno, o excesso de ar usual é da 

ordem de 10 a 15%, enquanto que na combustão de lenha num forno, os valores usuais são da 

ordem de 50 a 100% de excesso de ar, dependendo da estrutura e do volume da câmara interna 

do forno (FTI, 1981). No caso de combustíveis sólidos com pré-tratamento para redução de 

granulometria, a área de contato com o ar aumenta e com isso, se reduz a demanda de ar em 

excesso na combustão. Na combustão industrial, o excesso de ar ocorre para garantir a queima 

completa  do  combustível,  aspecto  que  traz  o  inconveniente  de  carrear  parte  do  calor  da 

combustão,  absorvido pelo ar  em excesso,  e  levado para  a  atmosfera,  através  dos gases  de 

exaustão. 

No caso do gás natural, sua queima com 10% de ar em excesso promove uma eficiência 

de queima da ordem de 85%, enquanto que na combustão da lenha em toras ou galhos, com 

excesso de ar de 100%, a eficiência de queima é da ordem de 70% (PARDOS, 1981). Com isso, 
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a perda energética relativa da lenha em relação ao gás natural é de 15%. Assim, considerando-se 

o preço energético relativo dos dois combustíveis, é necessário fazer-se esta correção de valor.

4.2.3.3. Redução de perdas no processo

Tendo em vista a possibilidade de melhor controle de operação no processo de queima, 

promovido pela maior automatização e pela possibilidade de direcionar de modo mais preciso o 

calor da chama para os pontos necessários, através de chamas bem controladas e com geometria 

adequada, a combustão com gás natural acelera o processo de queima no forno, trazendo ganhos 

de produtividade, pela maior velocidade do processo, de redução do consumo energético, pela 

redução das perdas de calor (condução, radiação e convecção), que se dão em períodos mais 

curtos, e pela qualidade mais controlada do produto, reduzindo seus índices de rejeição.

Resultados  de  experiências  em  instituições  de  pesquisa  (NERI,  2004),  indicam  a 

possibilidade de redução das perdas de produção em até 80%, passando de até 20% com lenha, 

para menos de 5%, com gás natural. Desse modo, em termos de consumo energético, o ganho 

relativo do gás natural, pela redução de perdas de produção, é da ordem de 15%.

Assim,  considerando  os  ganhos  mencionados  nos  dois  últimos  itens,  relativos 

estritamente ao processo de queima no forno, a diferença energética em favor do gás natural é 

de 22,5%1, não incluindo os ganhos indiretos a serem mencionados nos itens a seguir. Desse 

modo, os preços relativos específicos do gás natural e da lenha, somente com as considerações 

feitas até aqui são, levando em conta preços referentes a 2005, no mercado do norte fluminense, 

de (SCHWOB, 2005): 

• gás natural - R$ 37,87/Gcal (R$ 0,43/m3);

• lenha de reflorestamento - R$ 33,09/Gcal;

• diferença relativa: 14,4% em favor da lenha. 

Apesar de ainda com valor mais elevado, quanto ao preço energético, o gás natural passa 

a ser mais viável economicamente, considerando as demais vantagens, algumas delas de custo 

intangível, como a vantagem de viabilizar a produção com maior valor agregado, que promove 

maior lucratividade, de reduzir o custo da mão de obra (operadores de controle da alimentação 

dos  fornos  e  fornalhas  -  "  foguistas"  e  ajudantes  nas  operações  logísticas  referidas)  e  do 

consumo de eletricidade no processo logístico da lenha / resíduos (carregamento, estocagem, 

picação, manutenção e operação de máquinas envolvidos), de reduzir custos financeiros com 

1  Vantagem energética relativa do gás natural em relação à lenha (Vgn), em função dos ganhos em eficiência de queima e redução 
de perdas no forno, resultante do seguinte cálculo: Vgn = (Eqgn  - Eqlenha) x (Plenha  - Pgn) = (0,85 - 0,70) x (0,20 - 0,05) = 0,225 ou 
22,5%. 
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capital empatado em estoque, de otimizar a ocupação do espaço na planta de fabricação, de 

eliminar custos com multas de órgãos ambientais e outros.

O  estabelecimento  do  nível  de  competitividade  do  gás  natural  num  determinado 

mercado de combustíveis depende dos preços relativos dos energéticos concorrentes, da faixa de 

consumo típico das empresas, da política de preços das empresas distribuidoras e de eventuais 

subsídios e incentivos fiscais postos em prática em cada estado ou região. 

Considerando a faixa de consumo potencial típico das pequenas e médias empresas do 

segmento de cerâmica vermelha (2.000 a 7.000 m3/dia), os preços comerciais praticados para o 

gás  natural  em 2006  (ABEGAS,  2006)  variavam entre  R$ 0,43/m³  (R$  48,86/Gcal)  (valor 

subsidiado com redução de impostos) referente a gás natural de origem nacional, até R$ 0,75/m³ 

(R$  85,23/Gcal),  valor  referente  ao  gás  natural  importado  empregado  no  sul  do  país, 

considerando a mesma faixa de consumo (ABEGAS, 2006 e SCHWOB, 2005). Essa condição 

exprime  a  necessidade  de  aprofundamento  da  análise  em termos  regionais,  considerando  a 

origem e custo distinto do gás natural e da lenha em cada região. 

Assim,  para  as  regiões  com  oferta  de  gás  natural  com  preço  mais  baixo,  o  preço 

energético  comercial  envolvido  é  da  ordem de  1,5  a  4,5  vezes  mais  caro  que o  da  lenha, 

enquanto que para as regiões de preço mais elevado é da ordem de 2,6 a 8,2 vezes mais. 

Comparando-se o gás natural com a lenha de reflorestamento, caso das regiões que não 

dispõem de lenha nativa com possibilidade de extração legalizada ou resíduos vegetais, verifica-

se que as diferenças de preço energético específico se reduzem muito, passando para uma faixa 

em que o gás natural custa de 1,48 a 2,40 vezes mais que a lenha. Agregando-se a consideração 

relativa das externalidades do gás natural ainda não quantificadas, como os custos adicionais na 

operação com lenha, envolvendo transporte, mão de obra, amortização, operação e manutenção 

de  equipamentos  de  transferência  e  beneficiamento  (esteiras,  alimentadores,  secadores  e 

picadores)  que o gás natural  suprime ou reduz,  as diferenças  mencionadas diminuem ainda 

mais, fazendo com que o custo da operação com lenha cresça em mais de 30% em relação ao do 

gás natural, ainda que se mantenha, mesmo assim, em nível inferior.

Além dos ganhos mencionados, o fornecimento de gás natural confere vantagens como 

maior confiabilidade no fornecimento em relação à lenha e resíduos vegetais, que dependem de 

fornecedores  distantes,  de  aspectos  sazonais,  da  não  ocorrência  de  chuvas  nas  regiões  de 

extração e da qualidade local das estradas, de modo a viabilizar seu transporte, da necessidade 

de estocagem abrigada e do conseqüente custo envolvido com a área destinada para essa função, 

do  desembolso  de  capital  de  giro  para  pagamento  adiantado  do  combustível,  lembrando  a 

necessidade de estabelecer estoque, fato que o gás natural permite prescindir. Tais vantagens 

envolvem alguns ganhos  econômicos  já  mensurados  neste  trabalho,  além de  outros  ganhos 
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intangíveis, como o de melhor salubridade do ambiente de fábrica, que reduz o absenteísmo de 

empregados, mitigando impactos negativos na produtividade. 

Por  permitir  a  operação com parâmetros  de  queima mais  controlados,  o  gás  natural 

propicia  a  fabricação de produtos  de  maior  valor  agregado,  com maior lucratividade e  que 

abrem espaço de concorrência em novos mercados regionais, mais distantes e até mesmo no 

mercado  internacional,  o  que  apesar  de  representar  um  ganho  financeiro  de  difícil 

contabilização,  se  constitui  no  atingimento  de  um patamar  de  produção  com ganhos  mais 

elevados em termos de produtividade e lucratividade. Nessa nova condição, a participação do 

custo  energético  térmico  no  faturamento  se  reduz,  considerando  que  apesar  de  eventuais 

ocorrências de elevação de custo com gás natural comparado ao custo com lenha, o faturamento 

da empresa pode em muitos casos dobrar ou triplicar, o que promove ganhos de lucratividade. 

4.2.3.4. Avaliação de custos de insumos com o emprego de gás natural

Numa instalação de produção de blocos estruturais com secagem e queima contínua, 

sem cogeração, empregando-se gás natural apenas na zona de queima do forno, procedendo-se a 

alimentação de calor  para a  zona de aquecimento com combustível  menos nobre  (lenha ou 

resíduos de biomassa) e tomando por base os dados considerados no capítulo 3, os insumos do 

processo produtivo se apresentam com as seguintes participações relativas: 

Considerando-se a possibilidade da escala de produção de 3.400 t/mês e da elevação do 

patamar tecnológico da empresa, visando o aumento do valor agregado do produto final (telhas 

certificadas,  de  alta  qualidade),  para  R$ 1.000,00/milheiro,  através da  implementação  de 

processos contínuos mais automatizados, haveriam as mudanças mostradas a seguir:

• Consumo de eletricidade de 250.000 kWh/mês (acréscimo de consumo em função de 

implantação de sistema de moagem de argila); 

• Produção de 3.400 t/mês de produto final, 

• Consumo de argila de 3.579 t/mês (folga de 5%, para compensação de perdas) ao custo 

de R$ 7,00/m³;

• Consumo de lenha e serragem: 1.720 m³/mês, sendo 75,6% na fornalha do secador e o 

restante (420 m3/mês), na fase de aquecimento do forno;

• Automatização reduzindo em 20% o custo de mão de obra;

• Parcela de custos com amortização de obras e equipamentos passando de 3% para 10% 

do faturamento;

•  Perdas na secagem e no forno, da ordem de 5%.
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Tabela 16: Balanço contábil de empresa de porte grande – forno contínuo a gás natural.
R$/mês %

Faturamento médio mensal 1.000.000,001 100,00

Custos

Eletricidade 77.500,002 7,75
Gás natural (queima no forno) 85.000,003 8,50
Lenha (forno + fornalha) 42.550,004 4,26
Argila 25.053,005 2,51
Mão de obra e encargos 47.000,006 4,70
Água e óleo diesel (empilhadeiras) 27.025,00 2,70
Administração 25.440,007 2,54
Manutenção(*) 27.500,008 2,75

Impostos 200.000,00 20,00
Amortização de obras e equipamentos 130.000,00 13,00
Lucratividade 312.932,00. 31,29

(*) Peças de reposição, lubrificantes e mão de obra.
Fonte: Elaboração própria.

Nessa nova condição, a lucratividade da empresa se eleva para 31,3%, tendo em relação 

ao caso anterior, que era de 29,0%, uma pequena elevação, não esquecendo que a necessidade 

de  amortização  do  investimento  no  processo  de  moagem  e  na  instalação  de  alimentação, 

medição, sistemas de controle e queima de gás natural no forno, canaliza 13% dos recursos 

financeiros gerados pelo faturamento, durante certo período. O custo total com energia (elétrica 

e combustível,  exceto óleo diesel),  nessa condição, se eleva para 20,5% de participação no 

faturamento, ainda que em termos absolutos tenha se elevado em 159%. De qualquer forma, 

após o período de amortização do investimento, a empresa irá operar com maior lucratividade, 

devendo  atingir  um  patamar  tecnológico  mais  elevado,  que  lhe  permitirá  comercializar  a 

produção num mercado mais amplo, pela possibilidade de incorporar maiores custos de frete e, 

assim, atingir maiores distâncias de concorrência comercial.

1  Faturamento: Ft = [Pt / pesp milheiro] x Cespmilheiro = 3.400 t / 3.400 kg/milheiro] x R$ 1.000,00/milheiro = R$ 1.000.000,00 / mês;
2  Tarifa média de energia elétrica: R$ 0,31/kWh; consumo de eletricidade: 250.000 kWh/mês;
3  Tarifa do gás natural: R$ 0,50/m3; consumo de gás natural na fase estrita de queima, equivalente a 80% do consumo total do 

forno: Cgn = 0,8 x [Pt x Cesp energ  ] / PCIgn = 0,8 x [3,4 x 106 kg/mês x 550 kcal/kg ] / 8.800 kcal/m3 = 170.000 m3/mês;   
4  Preço comercial da lenha e da serragem: R$ 25,00/m3; consumo de lenha no aquecimento do forno: Clenha = [[[Cgn / 0,8] x 0,2] x 

8.800 kcal/m3] / PCIlenha = 402 m3/mês, sendo PCIlenha = 930.000 kcal/m3 (lenha catada); consumo de lenha e serragem na fornalha: 
1.300 m3/mês;

5  Custo com argila: [Pt / (1,00 - perdas)] x Ctesp argila = [3,4 x 106 t/mês / (1,00 - 0,05)] x R$ 7,00/t = R$ 25.053,00/mês;
6  Redução de R$ 5.000,00/mês no custo com mão de obra, em relação ao caso do cap 3., com a supressão de um foguista e dois  

auxiliares; Ctmobra = R$ 47.000,00/mês;
7  Custo com administração 20% inferior ao do caso anterior, em função da simplificação logística promovida pelo gás natural;
8  Redução de R$ 2.500,00/mês no custo de manutenção anterior, em função da simplificação logística e de beneficiamento, que  

antes havia com a lenha para o forno; 
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Nesse caso, as vantagens econômicas do uso do gás natural na queima, comparadas ao 

uso da lenha, são diversas, a começar da possibilidade de redução do custo com mão de obra de 

operadores no descarregamento de lenha, armazenagem, picação e de alimentação de lenha nos 

fornos,  considerando  o  sistema  logístico  simples  e  automatizado  promovido  pela  rede  de 

alimentação de gás natural. Numa empresa de médio porte, esta possibilidade permite prescindir 

do trabalho de três homens, sendo um deles o foguista de remuneração mais elevada, o que com 

custos sociais e seguro de vida, pode significar reduções de custo da ordem de R$ 5.000,00 / 

mês1.  Além disso,  os  custos  de  manutenção  de  máquinas,  como picadores  e  máquinas  de 

movimentação e de transporte (em função de não ter picador, transporte por correia, secagem de 

serragem e cavacos, menor numero de acionamentos no sistema de queima) podem chegar à 

metade do custo com mão de obra (R$ 2.500,00/mês) (F.BARBOSA, 2005). Dessa forma, duas 

das externalidades de custo fixo mais destacado podem promover economias da ordem de R$ 

7.500,00 / mês.

1  Custo social: 40,0% ou R$ 2.000,00/mês; Custo salarial: 60,0% ou R$ 3.000,00/mês, sendo foguista: R$ 1.200,00/mês e 2 
ajudantes, R$ 900,00/mês, cada (QUESTIONÁRIOS, 2005). 
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5. ASPECTOS AMBIENTAIS

No  segmento  de  cerâmica  vermelha,  participante  de  destaque  na  construção  civil, 

juntamente com as questões ligadas à qualidade e aos insumos energéticos, destaca-se como 

pilar  de sustentabilidade e competitividade industrial  a  problemática  ambiental.  Ela  envolve 

intervenções no meio ambiente, que incluem:

• Lavra  da  argila  -  assoreamento  de corpos  hídricos  (rios,  lagos  e  mangues), 

degradação da mata ciliar, aumento da turbidez da água, erosão de mangues e 

de  terrenos  secos,  descaracterização  do  solo,  implantação  de  cavas, 

modificação da paisagem, proliferação de vetores em cavas (água represada) e 

riscos de desabamento, áreas essas que demandam sua reconstituição, após a 

exaustão das reservas; 

• Planta de produção - emissões gasosas dos fornos e fornalhas, passando pelo 

eventual emprego de combustíveis renováveis e pela viabilização da destinação 

de resíduos minerais  e industriais na massa cerâmica, ou na viabilização da 

deposição  dos  resíduos  constituídos  pelas  perdas  de  processo  em  áreas 

adequadas.  

No que tange especificamente à planta de produção,  a questão ambiental  está quase 

sempre imbricada à questão energética. Como este trabalho analisou nas seções anteriores, o 

segmento de cerâmica vermelha é intensivo em energia, com destaque para a energia térmica 

utilizada  no  processo  de  queima  nos  fornos  e  fornalhas.  O  tipo  de  combustível  e  do 

equipamento  térmico  utilizado  também  influencia,  não  só  no  rendimento  energético,  mas 

também nas emissões atmosféricas correspondentes (ALMEIDA, 2005). 

A Resolução número 237 do Conama, de 1997 é  clara em definir  que empresas de 

atividade  potencialmente  degradadora  precisam  se  adequar  à  Política  Nacional  do  Meio 

Ambiente, em vigor desde 1981, se prestando a um controle ambiental constante e necessitando 

da Licença Ambiental de Operação para atuarem. 

Consideradas  potencialmente  degradadoras  do  meio  ambiente,  tanto  na  questão  da 

extração de argila, como na emissão de gases e particulados, as empresas de cerâmica vermelha 

assumem sérios riscos de multas e mesmo de interdição.  Na região de Morro da Fumaça, em 

Santa Catarina, um dos maiores pólos de produção de cerâmica  vermelha, onde predomina  o 

uso de lenha, foi realizada uma ampla e profunda pesquisa, referenciada na Revista Cerâmica 

Estrutural  pela  Unesc  (Universidade  do  Extremo  Sul)  e  pelo  IPAT  (Instituto  de  Pesquisa 

Ambiental) quanto às emissões de gases e particulados em diversas empresas de produção de 

cerâmica vermelha, detectando índices acima do aceitável (110 mg/m³) para os particulados nos 
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fornos tipo garrafão (produção de telhas) e caipira (produção de blocos), dominantes na região. 

Apenas  os  fornos  túnel  e  paulistinha  apresentaram  índices  de  emissão  abaixo  do  limite 

aceitável, com destaque para os fornos túnel, com valores abaixo de 65 mg/m³ (CERÂMICA 

ESTRUTURAL, 2006 e MILAK, 1996). 

Não  existe  um padrão  nacional  para  delimitar  a  quantidade  de  emissão  de  gases  e 

material particulado, mas sim padrões definidos pelos órgãos ambientais de cada região, que 

levam em conta aspectos locais, como o espaçamento entre uma empresa e outra, altura das 

chaminés e direção do vento, critérios estes capazes de permitir o estabelecimento do grau de 

dispersão e diluição dos gases e materiais particulados. Na região de Morro da Fumaça, por 

exemplo, o índice limítrofe para emissão foi estabelecido em 110 mg/m³, valor que há quase 

uma década as empresas de cerâmica de revestimento da região começaram a respeitar, quando 

investiram  em  equipamentos  (sistemas  de  filtração  gasosa)  para  adequar  sua  produção  à 

legislação ambiental. Isto agora começa a ser feito pelo segmento de cerâmica estrutural, na 

medida em que este já não pratica atividades degradadoras como a queima de borracha e carvão, 

erradicadas da região. Empresas sem licenciamento ambiental de operação na região podem ser 

penalizadas  civil  e  criminalmente,  estando  passíveis  de  multa  e  interdição.  As  doenças 

respiratórias, como bronquite e sinusite, são as principais conseqüências da poluição do ar, tanto 

para a população da região afetada, como dos funcionários das empresas que descumprem a lei 

(BORTOT, 2006).    

5.1. Impacto Ambiental da Mineração da Argila

Com relação à primeira etapa de intervenção do processo, a extração mineral, ocorre a 

incidência de questões ligadas tanto à exploração da área em si, como à reconstituição de áreas 

mineradas degradadas, não mais exploradas. A Resolução 369 de 29 de março de 2006 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) caracteriza as áreas de mineração e seu 

ordenamento territorial. Ela abrange a extração de argila em sítios situados em APPs (Áreas de 

Preservação Permanente), em geral, as várzeas, como de interesse social e não, de interesse 

público, como é desejo do setor, limitando sua perspectiva de ampliação de exploração da argila 

em  inúmeras  áreas,  ao  não  viabilizar  a  possibilidade  de  extração  de  argila  para  algumas 

atividades extrativas, como a do setor cerâmico. 

As APPs são áreas que foram inicialmente caracterizadas pelo Código Florestal de 1965, 

mas  cujo  conceito  vem sendo  modificado  ao  longo  do  tempo.  O  que  de  início  tratava  de 

florestas e demais formas de vegetação de preservação permanente foi substituído pelo conceito 
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de  área  de  preservação  permanente,  ou  seja,  o  espaço  físico  como  um  todo  passou  a  ser 

encarado como passível de proteção. Hoje, são APPs as margens dos rios ou de qualquer curso 

d'água, em largura que varia de 30 a 500 m, dependendo da largura do rio, áreas num raio 

mínimo de 50 m de largura ao redor de nascentes, o topo de morros, montes e serras, encostas 

com declividade  superior  a  45° e  outras.  Nessas  áreas  é  permitida  apenas  a  supressão  de 

vegetação para empreendimentos considerados de utilidade pública ou de interesse social. Na 

Conferência "Rio +10", realizada em 2002 na África do Sul, que visava implantar as propostas 

da Agenda 21, o documento final assinado por todos os países considerava a mineração como 

uma  atividade  fundamental  para  o  desenvolvimento  econômico  e  social  de  muitos  países 

(RIO+10, 2002). 

Assim, o confronto das questões do interesse ambiental, com o interesse econômico do 

setor  envolve um aspecto de "rigidez locacional".  Ao contrário do setor  cerâmico,  as APPs 

foram consideradas  áreas  de  interesse  público  para  os  setores  extrativos  de  águas  e  outros 

jazimentos  minerais,  além da  produção  de  energia  elétrica.  Tal  fato  indicaria  o  direito  de 

exploração por  parte  da  indústria  cerâmica,  não se  negando o fato de se  tratar,  como toda 

atividade de mineração, de uma atividade causadora de impactos ambientais, devendo nessa 

condição estar sujeita ao controle ambiental rigoroso, através de monitoramentos e auditorias 

constantes. Logo, tudo deve depender do licenciamento ambiental específico de cada área, com 

a prévia autorização do órgão ambiental, parecendo clara a inexistência de impedimento legal 

da atividade de mineração em APPs,  respeitadas as medidas de controle e de compensação 

ambientais necessárias (PLACHTA, 2006). 

Portanto, ainda que com o parecer favorável do presidente do Conselho Empresarial de 

Meio Ambiente da Firjan (FIRJAN, 2006), parte interessada com relação a essas importantes 

áreas de exploração de argila, sob regime de proteção ambiental, existe elevado risco para a 

sustentabilidade do setor de cerâmica estrutural, envolvendo a inviabilização da operação de um 

grande número de empresas. Diante dessa ameaça, em algumas regiões do país, começam a 

surgir cooperativas de extração mineral, como na bacia do rio Urussanga, em Santa Catarina, 

onde  uma  cooperativa  de  exploração  mineral  desenvolve  um trabalho  visando capacitar  as 

cerâmicas associadas a explorar argila em acordo com a legislação ambiental vigente ou no 

oeste do Paraná – Sindicer Oeste Paraná, centralizando a atividade de extração em grandes áreas 

legalizadas,  fornecendo  de  modo  garantido  a  argila  a  ser  sazonada 

(CERAMICAESTRUTURAL, 2004a). Operando em áreas licenciadas, a referida cooperativa 

conta com 25 associados, que juntos somam recursos financeiros para controlar os impactos 

ambientais,  recuperando áreas  assoreadas  nos  sítios explorados e  evitando a  propagação de 

processos erosivos. Nas áreas de exploração mineral, além dos impactos na vegetação local e 
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nos corpos hídricos, ocorre também o impacto da emissão gasosa dos gases da combustão de 

máquinas operatrizes, como tratores, pás carregadeiras e escavadeiras, além de caminhões de 

transporte de argila para a planta de produção.

A  título  de  exemplo,  no  final  de  2004,  das  250  empresas  de  cerâmica  vermelha 

localizadas na bacia do rio Urussanga em Santa Catarina, uma das mais organizadas na questão, 

apenas a metade havia dado início ao processo de licenciamento de suas áreas de lavra de argila, 

enquanto cada vez mais se fecha o cerco dos órgãos de fiscalização sobre a exploração irregular 

do  mineral  (CERAMICAESTRUTURAL,  2004a).  Tal  fato  retrata  o  atual  processo  de 

legalização  da  lavra  de  argila  no  Brasil,  que  ainda  não  ocorre  de  forma  plena  e  tende  a 

apresentar para as empresas compromissos com a agenda ambiental cada vez mais prementes, 

sob pena de inviabilizar seus processos produtivos.   

5.2. Impacto Ambiental Energético

5.2.1. Combustíveis

Quanto ao emprego de recursos energéticos, merece destaque a avaliação dos impactos 

local  e global  das  emissões de  gases de combustão.  Com relação a este  último,  evidências 

científicas indicam que o aumento da emissão de gases de efeito estufa de origem antrópica 

estaria provocando o aquecimento da atmosfera terrestre1. Tal é ocasionado pela intensificação 

da presença na atmosfera de gases como o dióxido de carbono, o metano e os óxidos nitrosos, 

fenômeno resultante da queima de combustíveis fósseis,  que por não serem renováveis,  não 

promovem a absorção do CO2 no processo de fotossíntese envolvido na fase de crescimento da 

planta. Esses gases decorrem principalmente da queima dos combustíveis fósseis na indústria, 

transportes,  geração elétrica, atividades agro-pastoris e aterros sanitários.  Todavia, no Brasil 

apresentam destaque, como maiores fontes de emissão de dióxido de carbono a indústria, o setor 

de transportes e as atividades de desmatamento (SCHECHTMAN et al., 1999). 

Esta última engloba as ações na Amazônia, visando a constituição de pastos e outras 

atividades  agrícolas  (VIANNA  RODRIGUES,  2004),  mas  também  as  ações  dessa  ordem 

induzidas pela indústria, com destaque para os setores de Papel e Celulose (31%) e Siderurgia - 

carvão vegetal (33%) (MARCOLIN, 2006), ficando em plano um pouco inferior, mas ainda 

1  Para mais detalhes sobre GEE vide VIANNA RODRIGUES, 2004; DE MATTOS, 2001; RIBEIRO, 2003; CAMPOS, 2001; 
WACHSMANN, 2005; LUCENA, 2005 e relatório do MCT (DOUSSEAU, 2006).  

132



assim de  destaque,  a  indústria  de  cerâmica vermelha,  em função  do  emprego intensivo  de 

energia térmica em seu processo de produção. Embora a fonte energética utilizada de forma 

ampla seja a lenha, portanto, teoricamente, renovável, ela não vem sendo empregada de modo 

adequado, já que é extraída ilegalmente de florestas, causando o desmatamento, não havendo a 

reposição do estoque existente.  Com isso,  há a liberação de CO2 que não é absorvido pela 

biomassa.  (HENRIQUES,  2006).  Considerando  o  cenário  das  milhares  de  empresas  do 

segmento, com 96,4% (vide capítulo 4 da tese) delas empregando lenha e resíduos, a partir de 

uma relação média  de  consumo específico de  energia  térmica nas empresas  de  720 kcal/kg 

(NERI, 2004), estima-se que o consumo nacional de lenha nativa do segmento corresponda a 

8,9 milhões de m³/ano1, valor equivalente a uma área de extração em floresta plantada de 1.113 

km2 2, aproximadamente 4% da atual área reflorestada no país (CAMPOS, 2001 e MARCOLIN, 

2006).

Destaca-se no segmento de cerâmica vermelha o crescente uso de lenha e resíduos como 

combustível, principalmente os de origem vegetal. Nesse agrupamento se destaca a lenha nativa, 

pela  problemática  ambiental  envolvida.  Em função  de  seu  baixo  custo  em muitas  regiões, 

principalmente no Nordeste do país, muitas vezes emprega-se mão de obra infantil para sua 

extração.  Ademais,  além  do  aspecto  da  informalidade  fiscal,  seu  emprego  tem  levado  à 

desertificação em algumas regiões,  comprometendo  a  sua oferta presente e futura.  Isto  tem 

levado as indústrias à procura de novas soluções, como os resíduos vegetais. Adicionalmente, 

enquanto no Nordeste do Brasil a fiscalização é pouco abrangente (NERI, 2004), no Sul ela é 

tradicionalmente mais eficaz, o que vem contribuindo para a procura de resíduos vegetais, de 

origem  agrícola  ou  industrial.  Tais  resíduos,  entretanto,  começam  a  escassear  em  muitas 

regiões, diante da sua procura por parte, tanto de ceramistas, como de outras indústrias, já que 

diante da elevação de custos, muitas empresas voltaram do óleo combustível para a lenha. Com 

isso, a estratégia de muitas empresas de cerâmica vermelha tem sido a de considerar a adoção de 

ações de reflorestamento mais efetivas. Nessas ações, em geral patrocinadas por ceramistas, 

empresas  de  reflorestamento  ou  grupos  associados  em  cooperativas,  os  projetos  de 

reflorestamento têm contemplado com mais destaque a cultura do eucalipto, pela sua rápida taxa 

1  Consumo nacional de lenha nativa (Cln) foi calculado da seguinte forma: Cln = [Pc x pln x Cesp] / PCIln = [65 bilhões kg/ano x 
0,177 x 720 kcal/kg] / 930.000 kcal/m3 = 8.927.792 m3/ano, sendo Pc (produção nacional de cerâmica vermelha em kg/ano), pln 
(participação percentual da lenha nativa na demanda de combustíveis do segmento – ref. Item 2.2), Cesp (consumo energético 
específico por empresa) e PCIln (poder calorífico inferior da lenha nativa/catada).  

2  A área de floresta nativa foi calculada da seguinte forma: Af = Cln x Vma x Da = [8,9 milhões  m3/ano x 0,16m3/árvore] / 500 
árvores/ha  =  111250  hectares  ou  ~1.113  km2,  sendo:  Vma  (volume  médio  de  árvores  extraídas,  ref.  IBAMA,  2006  e 
SILVICULTURA, 2006) e Da (densidade de árvores extraídas por hectare em floresta nativa estimada em cinco vezes inferior a 
de uma área de reflorestamento, considerada de 2.500 árvores/ha, MARCOLIN, 2006).   
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de crescimento. Com esse tipo de iniciativa, se evita o encarecimento do insumo energético, o 

que de fato já ocorre em muitas regiões do interior do país, onde seu preço mais que dobrou nos 

últimos três anos, havendo até mesmo casos anacrônicos de importação de insumos energéticos 

extremamente poluentes, mas de baixo preço, como o coque de petróleo.

Em paralelo, deve-se destacar que em algumas regiões, como no Rio Grande do Sul, 

existe  considerável  parcela  de  fornos  túnel,  de  pequena  e  média  capacidade,  que  são 

equipamentos que não podem consumir lenha em toras,  demandando o uso de picadores de 

lenha,  para  a  sua  transformação em cepilho,  maravalha,  cavaco  ou  "chip",  viabilizando  os 

métodos de transporte para alimentação contínua ou, preferencialmente, resíduos vegetais, como 

casca de arroz, o que tem acentuado na região a escassez da oferta adicional deste tipo de 

combustível (KIPPER, 2005). No Paraná, no pólo de Nova Santa Rosa, fato semelhante tem 

ocorrido com a serragem, disponível em grande escala na região, mas com oferta comprometida 

em sua totalidade com as indústrias locais, com destaque para as agroindústrias e as cerâmicas, 

que,  em  quase  100%  dos  casos,  utilizam  a  serragem  como  combustível  de  seus  fornos  e 

secadores. Esta situação encontra-se num impasse diante da necessidade futura de combustíveis 

para o setor de cerâmica vermelha da região, considerando-se a dificuldade que os projetos de 

reflorestamento têm encontrado com o elevado custo da terra naquela área agrícola. Mesmo 

assim, um primeiro grupo cooperativado de 36 empresas cerâmicas na Bacia do Paraná III já se 

prepara para que até 2010 se  empregue apenas insumos energéticos renováveis (HUNHOFF, 

2005).           

Mesmo o crescimento do emprego de combustíveis minerais, como o carvão mineral e 

principalmente de combustíveis vegetais, como o carvão vegetal, diante da viabilidade técnica e 

econômica,  visando  a  exploração  de  novas  vertentes  energéticas,  tem  sido  ameaçado  pela 

crescente demanda de outras empresas (cerâmicas e de outros setores), consubstanciando uma 

situação de temor da ocorrência de um apagão florestal em certas regiões do país, diante de um 

quadro de restrita oferta de lenha de reflorestamento, lenha nativa e resíduos vegetais, elevado 

custo do óleo combustível e do GLP e da inexistência de redes de distribuição de gás natural. 

No Nordeste, em algumas regiões, a cobertura de floresta nativa foi reduzida em mais de 

30% nos últimos 20 anos, como nas regiões do Araripe e Pau d'Alho (MARCOLIN, 2006). Uma 

cerâmica de pequeno porte, produzindo 500 milheiros de blocos cerâmicos por mês costuma 

demandar por volta de 1,5 a 2,0 m³de lenha / milheiro  (vide capítulo 3), o que significa uma 

demanda mensal média de 875 m³ de lenha nativa, equivalente a 25 caminhões mensais de lenha 

nativa, ou a uma área para extração de 4.2061 árvores de eucalipto por mês (ou 673 m³/mês2 de 
1 A quantidade de árvores foi calculada tomando por base valor de referência de 0,16 m3/árvore  de eucalipto abatido (MARCOLIN, 

2006), que resulta em: Na = Lref / 0,16 m3/árvore = 875 m3/ 0,16 m3/árvore = 4.206 árvores de eucalipto /mês.  
2  A demanda de lenha de reflorestamento (Lref) foi calculada da seguinte forma: Lref = [Lnat x PCIlnat] / PCIlref = 673 m3/mês, 

sendo Lnat (demanda de lenha nativa): 875 m3/mês; PCIlnat (poder calorífico inferior da lenha nativa): 930.000 kcal/m3 (BEN, 
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lenha  de  reflorestamento),  envolvendo  uma  área  explorada  de  eucalipto  de  1.683 

hectares/mês1..Supondo-se uma  área  plantada  cerca  de  cinco  vezes  maior,  admitindo-se  um 

período de exploração de 5 anos (IBAMA, 2006) para o ciclo total de crescimento e corte, a 

área  necessária  de  plantio  seria  da  ordem de 101 hectares  (1  km2),  para  o  atendimento  da 

demanda anual de lenha de reflorestamento necessária para a queima nos fornos e fornalhas da 

referida empresa. 

Por outro lado, sabe-se (SBS, 2002) que  em 2005 a área reflorestada no Brasil ocupa 

0,57% do território nacional, equivalente a 4,8 milhões de hectares (48.000 km²), em sua maior 

parte atendendo ao setor de celulose e papel e siderurgia a carvão vegetal. Caso todo o segmento 

de cerâmica vermelha operasse com lenha de reflorestamento em seus fornos, com o referido 

consumo específico de lenha, para atender a esta suposta demanda, seria necessário o plantio de 

uma área de cerca de 385.000 hectares (3.850 km² ) de floresta de eucalipto2 (ou pinus), ou cerca 

de 7,7% de toda a área plantada de floresta no país em 2005. Segundo MIGLIARI (2006), "a 

melhor  opção  para  a  indústria  cerâmica  enfrentar  a  questão  do  fornecimento  da  lenha  e 

continuar expandindo e respeitando o meio ambiente é ter suas próprias fontes de matéria prima 

florestal". 

De  acordo  com  a  legislação  em  vigor  (MIGLIARI,  2004),  a  indústria  cerâmica,  a 

exemplo  de  outras  indústrias,  quando  consome  menos  que  6.000 m³  de  lenha  por  ano,  é 

obrigada a realizar a reposição florestal de acordo com o consumo anual. Ou seja, uma empresa 

que consome 6.000 m³ de lenha por ano, deveria plantar anualmente 8 hectares  de floresta 

energética de eucalipto ou  pinus. Existe a opção mais barata e viável para os empresários de 

participação em organização coletiva de empresas para esse fim, a exemplo de associações e 

cooperativas  de  reposição  florestal,  o  que  poderia  ser  incentivado  pelos  sindicatos  de 

ceramistas. Esse tipo de associação atenderia à demanda de lenha do ceramista e a oferta de 

serviços dos produtores rurais (MIGLIARI, 2004).

2006) e  PCIlref (poder calorífico inferior da lenha de reflorestamento): 1.209.000 kcal/m3.  
1  1 ha = 1 x 104 m2

2  Destaque-se a polêmica do plantio do eucalipto , que gera o empobrecimento do solo, causando desequilíbrio ambiental, em 
função de sua constituição e sem promoção da biodiversidade (o que pode ser combatido com o plantio de outros tipos de culturas) 
e do elevado consumo de água (350 litros por quilograma de madeira), que na verdade é bem inferior ao da cana de açúcar (500 
l/kg), milho (1000 l/kg) e soja (2000 l/kg), sem falar no aspecto de sua alta produtividade (o eucalipto, cana, soja e milho, de fato,  
apresentam altas taxas de produtividade). Outro aspecto a ser lembrado, é que o plantio de eucalipto exige menor consumo de 
nutrientes (650 kg/hectare), contra soja (1550 kg/ha), milho (1200 kg/ha)) e cana de açúcar ( 2.000 kg/ha) (fonte: VEJA, 2006).
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5.2.1.1. Aplicação de Resíduos Agrícolas e Industriais na Massa Cerâmica

Com  relação  ao  emprego  de  resíduos  sólidos  orgânicos  e  inorgânicos  na  massa 

cerâmica, de origem industrial (chamota, serragem, bagaço de cana, resíduos de carvão, borra 

de lubrificantes) ou natural, como a turfa, trata-se de uma solução ambiental que pode trazer 

vantagens de qualidade para o produto final, diante da possibilidade de geração interna de calor 

na massa cerâmica ou de economia de matéria prima, economia de energia elétrica e térmica no 

processo e assim, redução de custo final. A queima interna do material orgânico torna mais 

homogênea  a  distribuição  de  calor  na  massa  processada,  melhorando  a  porosidade  e 

aumentando a resistência mecânica do material, promovendo a redução de demanda de matéria-

prima  e  de  consumo  energético  térmico  elétrico,  além  de  dar  destinação  a  resíduos  (vide 

capítulo 3 para mais detalhes). 

Muitas  iniciativas  dessa  ordem  têm  sido  realizadas,  várias  delas  com  resultados 

positivos, envolvendo uma série de rejeitos e resíduos como: lama fina de aciaria, poeira de 

jateamento, pó de mármore e de granito, cinza de lenha de eucalipto, papel e resíduos de papel, 

resíduos de granito, resíduos de minério de ferro, pó de vidro, lodo de tratamento de água e 

esgoto, feldspato potássico e sódico, areia de fundição, resíduos siderúrgicos diversos, óleos 

lubrificantes oxidados, resíduos da mineração de caulim, resíduos sólidos da indústria têxtil 

(alta parcela de metais pesados), resíduos sólidos de galvanização, casca de arroz, bagaço de 

cana, palha de bagaço de cana, cinza de bagaço de cana, casca de dendê e casca de babaçu. 

Porém, vários desses resíduos apresentam possibilidades de impacto ambiental severo e 

mesmo letal, como no caso de metais pesados (mercúrio, por exemplo). A periculosidade de um 

resíduo  é  função  de  suas  propriedades  físicas  e  químicas  ou  infecto-contagiosas.  Nesse 

contexto,  massas  cerâmicas  contendo  resíduo  estão  obrigatoriamente  sujeitas  à  legislação 

ambiental, na qual é imperativa a análise do impacto ambiental causado pela incorporação do 

resíduo. Isto demanda análise criteriosa para determinação dos teores máximos permitidos ou 

assimiláveis, o que deve ser investigado através de ensaios de lixiviação e de solubilidade, além 

de analisar os gases envolvidos na queima, procurando identificar soluções com emprego de 

tecnologias limpas que permitam o reaproveitamento ou reciclagem de resíduos de maneira 

econômica e ecológica. 

Um resíduo totalmente incorporado na forma de produto final a um volume inerte de 

material  perde  sua  identidade  como resíduo.  Os  riscos  são,  em suma,  relacionados  a  dois 

aspectos: processamento na etapa de queima dos produtos no forno e uso e possibilidade de 

descarte do produto, relacionada à possibilidade de lixiviação ou arraste, diluição ou dessorção 

em meio líquido de elementos poluentes, tais como metais pesados ou substâncias tóxicas. Ou 

seja, é preciso investigar os limites de incorporação dos resíduos na massa cerâmica, de modo a 
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que  não  imponham  os  riscos  mencionados  e  nem  comprometam  o  comportamento  físico-

químico do produto final, diante dos limites impostos pelas normas.  Para os casos de resíduos 

com afinidade físico-química com o processo, como a turfa1, os finos de carvão2, os resíduos de 

petróleo3, a lama de granito4 e outros, os percentuais de adição podem ser elevados, trazendo 

melhoras  sensíveis  ao  processo  e  às  características  do  produto  final,  além  de  promover 

economia de energia e de matéria prima. 

Uma terceira forma de adição de elementos à massa cerâmica seria representada pelas 

ações de cunho corretivo das características físico-químicas do produto final. Por exemplo, cita-

se  a  necessidade  de  correção  com  barrilha  (carbonato  de  sódio)  adicionada  à  água  de 

conformação para amenizar o aspecto caulinítico de determinadas argilas, visando diminuir a 

porosidade e a absorção de água e elevar a resistência mecânica e a plasticidade (menor esforço 

na extrusão) do produto final. 

Tabela 17: Dados comparativos do uso de turfa em massa cerâmica.

Parâmetros de fabricação de tijolos

Tijolos

Argila pura Argila c/ 3% de turfa

Queima

Peças enfornadas (unidades) 18.000 18.000

Temperatura máx. na secagem (oC) 393 350

Tempo de queima (horas) 12,5 9,75

Temperatura max. queima (oC) 1.061 1.019

Consumo de óleo combustível (kg/fornada) 1.821 1286

Consumo de lenha (m3/fornada) 7,0 6,3

Teor médio CO2 gases de combustão (%) 9,1 10,7

Excesso de ar médio (%) 150 150

Produto

Quebras (%) 23,0 22,0

Trincas (%) 9,5 8,0

Resistência à compressão (MPa) 1,85 2,80
Fonte: INT, 1992

 

No caso mostrado  na tabela 17,  referente à operação de um forno intermitente,  tipo 

paulistinha,  verifica-se  que  a  adição  de  3% de  turfa  em base  seca  na  massa  cerâmica  na 

1 A turfa é constituída de uma mistura de materiais orgânicos e inorgânicos, que acumula-se em solos saturados de água, sendo 
caracterizada como um produto intermediário do processo de formação geológica do carvão. 

2 Mistura de finos de coque e óxido de ferro obtida no sistema de limpeza dos gases de alto forno de usinas siderúrgicas 
3 Trata-se da mistura de diferentes tipo de resíduos de atividades diversas da indústria do petróleo. 
4 A lama de granito é um resíduo líquido da produção em minas rochosas de granito.  
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fabricação de tijolos permite ganhos importantes,  como a redução em 30% do consumo de 

combustível  para  a  queima,  um tempo de  queima 22% menor,  o  que  confere  aumento  de 

produtividade no processo, além de uma significativa elevação de 50% na resistência mecânica 

das  peças  (DUAILIBI-TAPIA,  1986  E  TAPIA,  2005).  Por  outro  lado,  seu  uso  é 

economicamente  viável  somente  para  empresas  localizadas  próximas  às  jazidas  e  necessita 

desenvolvimento de projetos que garantam a recuperação ambiental da área de extração, o que 

dificulta sua exploração comercial (TAPIA, 2005).  

Com relação aos resíduos de coque, a vantagem operacional da adição de 5% de resíduo 

de  coque  metalúrgico,  em  base  seca,  à  massa  cerâmica,  ocorre  numa  substituição  de 

aproximadamente 20% de lenha ou óleo e uma redução no consumo de energia em torno de 

15%,  com  a  desvantagem  de  necessitar  proximidade  geográfica  com  plantas  siderúrgicas 

(DUAILIBI-TAPIA, 1986).  

No caso da adição dos resíduos de petróleo na massa cerâmica  (Tabela 18), a mesma 

fica mais moldável, exigindo menor demanda de energia elétrica no misturador e na extrusora 

(maromba),  proporcionando menor desgaste de motores e máquinas operatrizes.  Ao mesmo 

tempo,  aumenta  a  capacidade  de  produção  e  demanda  motores  de  menor  capacidade, 

envolvendo  menor  custo  de  reposição.  Nos  produtos  acabados,  a  resistência  à  compressão 

aumenta em 60% e a porosidade aparente aumenta em 6% (PETROBRAS, 1997). Por outro 

lado,  torna-se  necessária  uma  certa  homogeneidade  na  mistura  dos  diferentes  resíduos, 

particularmente quanto à ausência de materiais sólidos (TAPIA, 2005).

Tabela 18: Dados comparativos do uso de resíduo de processamento de petróleo em massa 
cerâmica.

Parâmetros de fabricação
Blocos de vedação

Argila pura Argila c/ 3% resíduo

Produção de massa (t/h) 9,5 13,9

Consistência do produto extrudado
< consistência,

> deformação

> consistência,

> deformação

Intensidade de corrente (A) no misturador 30 25

Intensidade de corrente (A) na maromba 170 120

Secagem menos eficiente, maior perda mais eficiente, menor perda

Estética do produto pior melhor
Fonte: IBP, 1996
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5.2.1.2. Impactos Ambientais do Gás Natural na Cerâmica Vermelha 

Em  relação  a  combustíveis  não  fósseis  como  a  lenha,  amplamente  empregada  no 

segmento  de  cerâmica  vermelha,  a  aplicação  do  gás  natural  apresenta  vantagens  como  o 

combate à desertificação nas várias regiões onde a lenha nativa é explorada, porém seu custo 

energético específico é,  em geral,  mais elevado, ficando próximo apenas do preço da lenha 

resultante de manejo florestal (reflorestamento),  valendo destacar porém que suas vantagens 

adicionais  de  ordem  econômica,  logística,  tecnológica  e  ambiental,  tais  como  suas 

características de maior eficiência térmica e operacional e possibilidades maiores de produção 

com  maior  valor  agregado,  pelo  melhor  controle  do  processo  de  queima,  lhe  conferem 

vantagens  econômicas  adicionais,  que  devem  ser  contabilizadas  caso  a  caso,  as  chamadas 

externalidades. 

O emprego de resíduos agrícolas e industriais no segmento de cerâmica vermelha e de 

lenha nativa, resolveu a questão premente de substituição do óleo combustível, considerando a 

grande elevação de preço sofrida por este no final  da década de 90.  Todavia,  a  lenha e os 

resíduos de biomassa apresentam alguns problemas no ambiente de fábrica, como mal estar de 

operários,  pela  inalação  de  resíduos  e  particulados,  o  que  causa  constantes  problemas  de 

absenteísmo. Além disso, alguns resíduos operados com granulometrias finas, como a serragem, 

causam problemas em mancais de lubrificação, corrosão e erosão de equipamentos em processo 

acelerado,  levando a um custo adicional  tangível  e  de grandeza considerável,  que pode ser 

contornado com investimentos em filtros e outros sistemas de captação de pós.

A  seguir,  é  apresentada  uma  avaliação  quantitativa  das  possibilidades  de  impacto 

ambiental do processo de difusão do gás natural em substituição à lenha nativa no segmento de 

cerâmica vermelha, no que tange ao desmatamento de florestas nativas e à emissão de gases de 

efeito  estufa.  Foi  montado  um  cenário  de  substituição  da  lenha  nativa  (substituição  total) 

empregada na indústria de cerâmica vermelha no cenário de 2005, considerando os seguintes 

parâmetros  de  emissões  específicas  de  gases  de  efeito  estufa,  de  conversão  e  equivalência 

energética e de disponibilidade de lenha nativa por área:

• Poder calorífico inferior  (BEN, 2006): lenha - 1.209.000 kcal/m3 e gás natural - 

8.800 kcal/m3;

• Ganho médio estimado (SCHWOB, 2005) de eficiência energética do gás natural 

em relação à lenha: 20%, em função de vantagens de melhor eficiência de queima 

(menor parcela de excesso de ar e menor teor de umidade) e de troca de calor nos 

fornos, propiciando menor percentual de perdas;
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• Emissão específica de gases de efeito estufa (IPCC, 2006): lenha nativa - 29,9 tC/TJ 

e gás natural - 15,3 tC/TJ;

• Disponibilidade de lenha nativa com densidade, em média, 4 vezes inferior à da 

lenha de replantio, cuja produção específica é da ordem de 2500 árvores de 0,16 m3, 

cada, por hectare, em ciclos de 4 anos de coleta, o que permite promover a extração 

de 400 m3/ano de lenha de reflorestamento ou de aproximadamente 100 m3/ano de 

lenha nativa,  admitindo um grau de variabilidade grande,  em função do tipo de 

vegetação  (caatinga,  floresta  atlântica,  serrado,  manguezais):  25  m3/ha.ano 

(CAMPOS, 2001; DOUSSEAU, 2006; VIANNA RODRIGUES, 2004).  

Desse modo, o cenário foi montado a partir do critério de substituição plena da lenha 

nativa consumida no segmento de cerâmica vermelha, da seguinte forma:

Considerou-se um consumo total de lenha nativa no segmento de 13.325.062 m3/ano 

(ref. Cap 4, a partir de dados do BEN, 2005);

Equivalência  energética  da  lenha  nativa  com  o  gás  natural,  já  incorporada  a 

vantagem estimada de 20% de eficiência energética em relação à lenha:

[13.325.062 m3/ano x 1.209.000 kcal/m3 x 0,8] / [8.800 kcal/m3 x 365 dias/ano] = 

4.012.453 m3 de gás natural /dia;

Área de desmatamento evitada pela substituição da lenha nativa por gás natural:

13.325.062 m3/ano / 25 m3/ha.ano = 533.002 ha ou 5.330 km2, área equivalente a 

cinco vezes a área da cidade do Rio de Janeiro, a cada ano; 

Equivalência energética do consumo de lenha em TJ/ano:

[13.325.062 m3/ano x 1.209.000 kcal/m3 x 4,1868 kJ/kcal] / 109 = 67.449 TJ/ano;

Equivalência energética do consumo de gás natural em TJ/ano:

[4.012.453 m3/dia x 365 dias/ano x 8.800 kcal/m3 x 4,1868 kJ/kcal] / 109 = 53.959 

TJ/ano;

Emissões evitáveis de gases de efeito estufa, equivalente ao diferencial de emissões 

de  gases  de  efeito  estufa  geradas  pelos  consumos  de  lenha  nativa  e  de  gás  natural, 

apresentados:

[67.449 TJ/ano x 29,9 tC/TJ] - [53.959 TJ/ano x 15,3 tC/TJ] = 1.191.152 tC/ano;

Potencial  de  obtenção  de  créditos  de  carbono,  estimando-se  um  índice  de 

remuneração de US$ 5,00/tC evitado:

1.191.152 tC/ano x US$ 5/tC = US$ 5.955.760 / ano. 
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6. ESTIMATIVA  DOS  POTENCIAIS  DE  EQUIVALÊNCIA  E  TÉCNICOS  DE 

CONSUMO DE GÁS NATURAL POR ESTADOS

Os dados gerais apresentados neste capítulo foram obtidos através de visitas a empresas 

brasileiras, alemães e espanholas, associações e sindicatos do segmento de cerâmica vermelha 

do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Bahia, realizadas entre setembro de 2004 e abril 

de 2005. Nessas visitas, tomou-se contato com alguns dos principais projetos e iniciativas de 

emprego do gás natural e de resíduos industriais e de biomassa na cerâmica vermelha. Além 

disso, foram obtidas informações através de respostas de questionários enviados para dezenas de 

sindicatos e associações de indústria de cerâmica vermelha em todo o país, assim como através 

de estudos específicos realizados no segmento entre 1997 e 2005 por instituições de pesquisa e 

secretarias estaduais de minas e energia, relativos aos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, 

Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

Neste capítulo, a partir dos dados técnicos obtidos, como a quantidade e a localização 

das empresas, suas capacidades de produção, tipos de produto e valor agregado, perspectivas de 

crescimento do segmento e da oferta de gás natural,  além de outros combustíveis e energia 

elétrica,  foram calculados,  para cada estado,  o  potencial  de  equivalência  e  cinco potenciais 

técnicos. Tais potenciais foram calculados da seguinte forma: 

Potencial  de  equivalência  -  conversão  energética  direta  do  bloco  total  (fornos  e 

fornalhas) de energia térmica empregada na indústria de cerâmica vermelha em cada estado, em 

equivalente em gás natural, considerando 20 % de vantagem de eficiência térmica do gás natural 

em relação à lenha; para tanto, se considerou a produção cerâmica total em cada estado e um 

consumo energético específico de energia térmica de 610 kcal/kg e uma participação de 32,5% 

das fornalhas no consumo total (todos estes indicadores derivam das análises do capítulo 3).

Potenciais técnicos – foram calculados quatro potenciais técnicos, referentes a parcelas 

sucessivamente menores do potencial de equivalência. O primeiro, referente à exclusão dos 

fornos intermitentes; um segundo potencial, referido a um cenário mais restritivo, excluindo 

também os fornos semi-contínuos; um terceiro cenário, excluindo o emprego do gás natural em 

fornalhas e um quarto cenário, considerando o uso da gás natural apenas na zona de queima de 

fornos contínuos. 

Os pólos de produção do segmento de cerâmica vermelha em cada estado são descritos a 

seguir.

141



6.1. Rio Grande do Sul

O segmento  de  cerâmica  estrutural  congrega  no  estado,  cerca  de  1250  empresas  e 

25.000 empregos diretos (20 empregados por empresa), envolvendo um faturamento anual da 

ordem de R$ 432.000.000,00 (QUESTIONÁRIOS, 2005). Estes valores incluem centenas de 

olarias com pequenas capacidades de produção, não contando com extrusoras, procedendo a 

produção de modo quase artesanal, tipificando microempresas que não serão foco desse trabalho 

pelo pequeno porte de consumo térmico envolvido, precariedade e baixo nível tecnológico dos 

equipamentos envolvidos e pela reduzida capacidade de investimento. Assim, considerando as 

126 empresas ligadas ao sindicato estadual (SIOCERGS, 2003) e mais a possibilidade de que 

este  número  represente,  segundo  estimativas  do  sindicato  do  setor,  por  volta  de  20%  do 

universo das cerâmicas vermelhas de pequeno e médio porte do estado, estima-se um número de 

630  unidades  industriais  de  porte  mais  representativo,  cujas  características  gerais  foram 

deduzidas a partir de informações fornecidas pelo SIOCERGS (2003) e ABC (2003). 

Segundo  as  fontes  mencionadas,  o  Rio  Grande  do  Sul  contava  em 2005  com uma 

produção de 250.000 milheiros/mês, sendo 60% de blocos (destaque para o bloco de 6 furos 

redondo), 30% de telhas (destaque para a telha portuguesa) e 10% de outros, representando no 

seu  todo  10,1%  da  produção  nacional,  com  uma  produção  específica  de 

10 milheiros/trabalhador.mês.  O  segmento  processa  no  estado  663.000  t/mês  de  argila, 

produzindo  531.000  t/mês  de  produto  acabado  (20%  de  perdas),  com  uma  média  de 

2.000 kg/milheiro.  Desse  montante,  85%  corresponde  às  630  cerâmicas  de  maior  porte, 

responsáveis  pela  manufatura  de  212.500 milheiros/mês,  com  uma  média  de 

336 milheiros/empresa.mês, correspondente a um faturamento médio mensal pouco superior a 

R$ 70.000,00, (média de cerca de R$ 210,00 / milheiro), ainda que algumas apresentem valores 

de  faturamento seis  a  sete  vezes  mais elevados em função de plantas  de maior  capacidade 

produtiva e produtos de maior valor agregado. 

A tecnologia  dos  fornos  pode  limitar  as  possibilidades  de  emprego do  gás  natural, 

considerando que 30% dos fornos empregados não é adequada ou adaptável ao uso do referido 

combustível, correspondendo aos fornos do tipo intermitente, como os fornos garrafão / circular, 

paulistinha  e  caieira.  Por  outro  lado,  ainda  que  exijam  consideráveis  adaptações  em  seus 

sistemas de combustão e eventualmente em suas estruturas, os fornos Hoffman (30%), túnel 

convencional (10%) e túnel-pequeno (30%), que representam cerca de 70% do total, admitem a 

possibilidade técnica de incorporação de uso de gás natural, para o universo das 43 empresas 

mencionadas anteriormente. Nos fornos tipo túnel, a possibilidade de recuperação de calor da 

zona de resfriamento para a secagem (que ocorre em 16% do universo avaliado) e dos gases de 

exaustão para o pré-aquecimento da carga no forno, além de acelerar o processo produtivo, 
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permite reduzir o consumo energético específico do processo e com isso obter uma redução do 

consumo de combustível (QUESTIONÁRIOS, 2005)1.

Com relação à localização das unidades industriais do segmento, verifica-se entre as 

empresas sindicalizadas que as principais regiões de concentração encontram-se nos municípios 

de Santa Maria (15 empresas), na região central do estado, Campo Bom (11), na região de Novo 

Hamburgo /  São Leopoldo,  Ipê  e  Farroupilha,  ambas  com dez  unidades,  na  Serra  Gaúcha, 

Gravataí (8) na Grande Porto Alegre, Bom Princípio (5) (30 km a noroeste de Novo Hamburgo), 

Feliz, Restinga Seca, Alvorada e Venâncio Aires, com quatro cada uma. Em seguida, com duas 

unidades vêm os municípios de Pelotas, São Leopoldo, Candelária, Arvorezinha, Cachoeira do 

Sul, Porto Alegre, Passo Fundo e Caçapava do Sul. Assim, tomando-se como base este cenário 

das empresas sindicalizadas, verifica-se uma grande dispersão de empresas por toda a extensão 

do  estado,  caracterizando  concentrações  significativas  apenas  nas  regiões  de  Santa  Maria, 

Campo Bom, Serra Gaúcha (Ipê e Farroupilha) e Gravataí, nas quais, apenas em Santa Maria 

não há distribuição de gás natural, o que evidencia uma boa perspectiva futura de incorporação 

do gás natural no segmento de cerâmica vermelha do estado. 

O  espectro  dos  combustíveis  consumidos  nos  fornos  é  representado  pelos  resíduos 

vegetais (45%) de origem agrícola (casca de arroz e outros) e industrial (serragem, cavaco e 

outros), da lenha (40%) de replantio e nativa, do óleo combustível (5%) e outros (10%), dentre 

eles o GLP (QUESTIONÁRIOS, 2005). Esta composição de consumo indica considerável valor 

ambiental, pela representativa parcela de emprego de resíduos e lenha de replantio, o que de 

certa forma limita a perspectiva de valorização das vantagens ambientais do gás natural, além 

do  fato  de  o  mesmo se  encontrar  a  preços  proibitivos  para  os  pequenos  consumidores  do 

mercado  industrial  (R$ 1,11/m³  em  março  de  2005),  segundo  informações  fornecidas  pelo 

SIOCERGS (2005). Por outro lado, os preços praticados para os combustíveis empregados pelas 

cerâmicas do estado mostram adicionais vantagens dos resíduos agrícolas e vegetais, como se 

verifica nos preços médios apresentados a seguir:

1 Este tema foi analisado com detalhes no capítulo 3. 
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Tabela 19: Custo dos principais combustíveis no Estado do Rio Grande do Sul. 

Combustível /unidade Preço 
(R$/unidade)

Custo Energético 
(R$/Gcal)

GLP / kg  2,30  207,2

Óleo combustível / kg 0,86   89,7

Gás natural / m³ 1,11  126,1

Lenha de pinus / m³ 35,00   28,9

Lenha eucalipto / m³ 40,00   33,1

Resíduo pinus / m³ 20,00   16,5

Lenha acácia / m³ 50,00   41,4

Resíduo de casca de arroz / m³ 15,00   20,0
Preços de março de 2005. Foi usado o poder calorífico inferior, segundo BEN 2005.

Fonte: Siocergs, 2005

Figura 51: Pólos cerâmicos de Serra Gaucha, Santa Maria e Porto Alegre, no Estado do 
Rio Grande do Sul.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

Além  das  diferenças  de  preço,  devem  ser  consideradas  as  distinções  de  consumo 

energético específico de cada combustível.  Com lenha,  por exemplo,  o consumo energético 

específico  nas  empresas  gaúchas  do  segmento  de  cerâmica  vermelha  se  dá  entre  1,5  e 

1,6 m³/milheiro, ainda que nos fornos túnel esse valor se apresente próximo de 1,0 m³/milheiro 
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(465  kcal/kg)  e  nos  fornos  Hoffman,  incluindo  a  secagem,  próximo  de  1,5 m³/milheiro 

(700 kcal/kg). 

Tomando-se como preços de referência em 2006 os valores médios do milheiro do bloco 

de vedação 20x20 a R$ 210,00 e da lenha de eucalipto de R$ 40,00/m³ (QUESTIONÁRIOS, 

2005), verifica-se que os custos energéticos e os percentuais de custo sobre o produto final 

variam muito  conforme  os  tipos  de  fornos  empregados.  No  caso  do  forno  túnel,  seria  de 

R$ 40,00/ milheiro ou 19%; num forno Hoffman seria de R$ 52,00/milheiro ou quase 25% e em 

fornos intermitentes de baixa eficiência pode chegar a R$ 80,00/milheiro ou 38%.  Desse modo, 

os resultados indicam a importância da elevação do valor agregado do produto final, que no 

caso de blocos estruturais ou de telhas esmaltadas, pode permitir a redução dos percentuais de 

custo energético a menos da metade. Para a produção de itens como os referidos, não basta 

mudar a argila ou o processo de preparo da mesma. É também preciso um maior controle do 

processo, o que exige fornos de maior qualidade e o uso de combustíveis mais nobres, como o 

GLP  e  o  gás  natural.  Quanto  ao  GLP,  seu  custo  inviabiliza  por  completo  o  emprego  no 

segmento de cerâmica vermelha, mesmo considerando suas possibilidades de redução de custo, 

em função da concorrência, o que de fato tem ocorrido. Com relação ao gás natural, seu preço 

de equilíbrio  com a lenha de eucalipto ao custo referido seria  da  ordem de R$ 0,45/m³,  já 

considerando  sua  vantagem  de  eficiência  de  queima  da  ordem  de  20%  mais  elevada. 

Considerando outras vantagens menos tangíveis, diante da sua variabilidade, como a redução de 

custo com mão de obra, o pagamento posterior da conta de combustível, a necessidade de menor 

capital de giro e a possibilidade de fabricar produtos com maior valor agregado, admite-se como 

preço de equilíbrio para o caso em questão valores de custo do gás natural entre R$ 0,60 e 

0,70/m³1. Esses resultados dependem da escala de produção e consumo, do nível salarial e da 

quantidade de mão de obra suprimível com o gás natural (foguistas, operadores de picação da 

lenha, auxiliares de operação de fornos), da qualidade do sistema de operação com gás natural e 

outros. 

No caso do Rio Grande do Sul, ocorre uma considerável incidência (30%) de fornos 

túnel de pequena capacidade, com destaque para os do tipo Renascer, que entraram em operação 

no mercado produtivo nos últimos seis anos. 

O desempenho térmico e  operacional  desses fornos  tem sido aprimorado através  de 

melhorias  na  isolação  térmica,  extensão  da  zona  de  resfriamento,  operação  acoplada  com 

secadores de capacidade adequada, aproveitamento do calor dos gases de exaustão para pré-

1 Para uma análise mais detalhada do custo dos insumos e de sua participação no faturamento de uma planta industrial, vide cap. 4.
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aquecimento da carga do forno e outras, a partir  de iniciativas da Petrobrás, TBG, UFSC e 

SCGás em Santa Catarina (NICOLAU, 2004), as quais permitiram a redução de seu consumo 

específico  de  650 kcal/kg  para  480 kcal/kg.  Plenamente  ajustado  em  termos  térmicos  e 

operacionais, este constitui o forno ideal  para o uso do gás natural nas plantas de produção 

cerâmica produzindo entre 250 e 500 milheiros mês, exatamente na faixa onde se encontram a 

maior parte (80 a 90%) das cerâmicas do estado e de boa parte do mercado produtor nacional.

Um outro aspecto é a tendência gradual de elevação do valor agregado da produção 

cerâmica no estado, como no caso do tijolo estrutural e da telha esmaltada. Esta mudança tende 

a exigir a incorporação de combustíveis mais nobres, eventualmente mais caros, todavia mais 

adequados para a obtenção de produtos mais sofisticados e de maior qualidade, papel que pode 

ser exercido pelo gás natural. Nesse processo terá grande importância a recente mudança das 

normas ABNT1 para ensaio e especificação de telhas, blocos de vedação e blocos estruturais, 

que passa a exigir maior qualidade do produto final e maior padronização da produção, o que 

também poderá abrir caminho para o gás natural no estado.      

A  lenha  e  os  resíduos  vegetais  são  os  combustíveis  mais  utilizados  na  cerâmica 

vermelha gaúcha, fazendo temer por futuros problemas de escassez e elevação de preços, diante 

de sua extrema procura. As soluções estratégicas consideradas com mais freqüência, apontam 

para  a  necessidade  de  aumento  do  reflorestamento  (destaque  para  o  eucalipto,  por  sua 

velocidade de crescimento e poder calorífico) e uso mais intensivo de resíduos vegetais, além do 

uso futuro do gás natural. A fiscalização ambiental no estado é rigorosa e praticamente impede a 

exploração da lenha nativa. 

A  dinâmica de  crescimento  do  mercado produtor  gaúcho no  segmento  de  cerâmica 

vermelha envolve possibilidades de ampliação através da exploração de novos pólos. É o caso, 

por exemplo, da região da Campanha, com características favoráveis sob vários aspectos, junto 

a cidades como Bagé, Hulha Negra e Candiota, em função da qualidade da argila, da posição 

estratégica de exportação para o Mercosul e pela possível oferta no médio prazo do gás natural 

argentino, via Uruguai, o que pode criar, através de novas e modernas plantas de produção, 

novos horizontes de mercado consumidor para o gás natural. Mesmo que de início não haja 

redes  de  transporte  de  gás  natural,  existe  a  possibilidade  de  fornecimento  de  gás  natural 

1 Em setembro de 2005 foram publicadas pela ABNT as novas normas técnicas (NBR 15270) para blocos de vedação e estruturais, 
com maiores exigências de qualidade, sendo elas: NBR 15.270-1 (terminologia e requisitos para blocos de vedação, NBR 15.270-
2 (terminologia e requisitos para blocos estruturais) e NBR 15.270-3 (métodos de ensaio para blocos de vedação e estruturais). As 
novas normas referentes a telhas deverão ser publicadas em 2007. 
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comprimido (GNC) a distâncias de até 150 / 200 km2, dependendo dos volumes comercializados 

e das condições de ligação rodoviária. 

6.2. Santa Catarina

O estado de Santa Catarina apresenta três regiões de destaque na produção de cerâmica 

vermelha, que são os pólos de Morro da Fumaça, o principal deles, com cerca de 274 empresas 

na região de Criciúma, o de Canelinha, com 80 empresas e o do Alto Vale Tijucas, congregando 

50 empresas, perfazendo um total de 404 empresas. No total, o estado apresenta (ABC, 2004), 

cerca  de  700  empresas,  envolvendo  16.000  empregos  diretos  (23  trabalhadores/empresa), 

consumindo em média 424.000 t de argila por mês, produzindo 339.000 t/mês de produto final 

(2.260 kg/milheiro). Este valor eqüivale a 150.000 milheiros/mês ou 6,0% da produção nacional 

e  leva  a  uma  produção  específica  de  9,4 milheiros/trabalhador.mês  e  de 

214 milheiros/empresa.mês,  sendo  20%  de  telhas  (30.000 milheiros/mês)  e  80%  de  blocos 

(120.000 milheiros/mês).  Todavia, excluindo as olarias (cerca de 15% da produção e 30% do 

número de empresas), a produção do segmento se reduz para cerca de 128.000 milheiros/mês 

(261 milheiros/empresa.mês),  correspondente  a  um  faturamento  médio  por  empresa  (490 

empresas) da ordem de R$ 54.200,00 / mês, devendo-se registrar que certo número de empresas 

opera com produtos de maior valor agregado (telhas, telhas esmaltadas e blocos estruturais), que 

podem levar a valores de faturamento de cinco a doze vezes mais elevado. 

O pólo de produção de mais destacada importância no segmento é de Morro da Fumaça 

no  litoral  sul  do  estado,  congregando  274  empresas,  sendo  130  sindicalizadas  (Sindicer), 

distribuídas por treze municípios, sete deles de destaque, num raio de cerca de 20 km: Morro da 

Fumaça,  Sangão,  Jaguaruna,  Treze  de  Maio,  Cocal  do  Sul,  Içara  e  Criciúma,  todos  com 

atendimento  com  gás  natural;  e  mais  sete  municípios  próximos:  Pedras  Grandes,  Orleans, 

Siderópolis, Nova Veneza, Maracajá, Urussanga e Forquilhinha, os dois últimos também com 

rede de distribuição de gás natural.  Só em Morro da Fumaça encontram-se 72 empresas do 

segmento. O total das 274 empresas envolve a oferta de 7.000 empregos (32 trabalhadores / 

empresa)  e  uma  produção  de  100.000 milheiros/mês,  sendo  20%  de  telhas  (3%  de  telhas 

esmaltadas) e 80% de blocos (10% de blocos estruturais), perfazendo uma produção específica 

de 365 milheiros/empresa.mês, com parte considerável destinada aos estados do Rio Grande do 

2 Vide capítulo 7.
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Sul e Paraná e até mesmo à Argentina; numa extensão de 150 km ao longo ou próximo de costa 

catarinense,  entre  Imbituba  e  Torres,  estima-se  a  ocorrência  de  cerca  de  350 indústrias  de 

cerâmica vermelha, equivalente a 50% das empresas do segmento no estado. Toda essa região 

conta com argila de boa qualidade que propicia produzir com competitividade, levando a um 

forte fluxo de vendas no norte do Rio Grande do Sul, de onde com freqüência os caminhões de 

transporte de mercadoria retornam com serragem e cepilho para suprimento dos fornos.  

Os  combustíveis  predominantes  nos  fornos  das  empresas  da  região  são  a  lenha 

(R$ 30,00/ m³)  e os resíduos vegetais  (cepilho-casca,  cavaco e serragem ao custo médio de 

R$ 10,00 /m³), numa proporção de 50/50. Por outro lado, tem aumentado de modo gradativo o 

consumo de gás natural no segmento, especificamente nas indústrias que operam com produtos 

de valor agregado mais elevado. Em 2005, já quase vinte empresas (7,0%) operavam total ou 

parcialmente com gás natural (entre R$ 0,70 e 0,80/m³),  dentre elas as cerâmicas Forgiarini 

(piso estrusado), Zanata, Cejatel,  Semicil,  Silva, Galato, Cer.  Silva, Tel,  Icetec, Ouro Preto, 

Guaresi, Felismino, Intelcon, Cardoso e outras fabricantes de telha esmaltada (R$ 1.000,00 a 

1.500,00  /  milheiro)  e  blocos  estruturais  (R$ 400,00  a  1.000,00/milheiro),  perfazendo  um 

consumo total estimado de gás natural da ordem de 20.000 m³/dia, lembrando que a oferta de 

gás natural atinge praticamente todos os pequenos municípios da região. 

Os fornos mais empregados na região são os do tipo Abóbada e Paulistinha (60%), 

Garrafão (20%), Hoffman (15%) e Túnel (5%). 

Os outros dois pólos de importância em Santa Catarina, Alto Vale do rio Tijucas (50) e 

Canelinha (80), serão a seguir tratados em conjunto, em virtude de sua proximidade e de suas 

similaridades.  A  região  agrupa  cerca  de  130  empresas  com  uma  produção  de 

30.000 milheiros/mês, atingindo uma média de 231 milheiros/empresa.mês e um consumo de 

lenha / resíduos vegetais da ordem de 10.400 m³ lenha/mês. 
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Figura 52: Pólos cerâmicos de Canelinha, Rio Negrinho e Morro do Fumaça, no Estado de 
Santa Catarina.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

Em Santa Catarina têm sido desenvolvidas algumas das mais importantes iniciativas de 

desenvolvimento tecnológico de fornos cerâmicos contínuos para o emprego do gás natural, 

capitaneados e financiados pela RedegásEnergia, envolvendo a UFSC, SCGás, Petrobrás, TBG 

e por empresas como as cerâmicas Solar, Heinig e Forgiarini (NICOLAU, 2004). Na iniciativa 

realizada pela Petrobrás /  TBG / SCGás na Cerâmica Solar em Forquilhinha foi realizada a 

conversão para gás natural de um forno intermitente tipo garrafão que operava com óleo BPF, 

em conjunto com a melhoria da isolação térmica da abóbada do forno, o que resultou numa 

redução  de  13%  no  consumo  energético  específico,  que  passou  de  2.000 kcal/kg  para 

1.748 kcal/kg. Apesar da melhoria da queima no forno, resultando em melhoria da qualidade do 

produto, mesmo assim se mantiveram deficiências de distribuição de calor no sentido vertical, 

com diferenças de temperatura entre a base e o topo da carga da ordem de 500 °C. Além disso, o 

consumo energético específico se manteve em níveis elevados, aspecto característico desse tipo 

de forno, levando a concluir pela inviabilidade do uso do gás natural em fornos intermitentes 

tipo garrafão.

Na  Cerâmica  Heinig,  em  Brusque,  fabricante  de  blocos  de  vedação  (total: 

480 milheiros/mês, com secador), procedeu-se à conversão de um forno túnel, derivado de um 
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forno  tipo  Renascer,  mas  operando  com  secador,  produzindo  blocos  de  vedação  usando 

serragem para o uso de gás natural, com o intento conjunto de reduzir o consumo energético e 

melhorar a qualidade do produto. Antes, quando operava sem secador, o ritmo de produção era 

quase 50% menor (250 milheiros/mês). Entretanto, com algumas modificações na tiragem e na 

pressão interna do forno, como a colocação de uma antecâmara com duas portas em série em 

sua  entrada,  seria  possível  obter  uma  transferência  mais  rápida  do  calor  da  chama  dos 

queimadores para a carga, aumentando a tiragem do forno. Com isso, estima-se ser possível 

processar nesse tipo de forno até 600 milheiros/mês. Os implementos envolveram a melhoria da 

isolação térmica, a selagem com areia junto aos trilhos da vagoneta e o alongamento do forno 

em 10 m, passando para 90 m, visando recuperar mais calor do resfriamento. Isto permitiu 

aumentar a produção em 20% e reduzir o consumo específico energético em 18%, passando de 

582 kcal/kg para 477 kcal/kg, valores que dependem muito da temperatura de queima, mas de 

qualquer forma representam um resultado positivo para um forno projetado para serragem, que 

operou com gás natural por dois anos, entre 2002 e 2004 (NICOLAU, 2004). Com serragem a 

temperatura de queima era da ordem de 7800 C e com gás natural se elevou para 8300 C. A 

iniciativa  também envolveu  ajustes  no  processo  produtivo,  preparo  da  argila  e  ensaios de 

laboratório  com  o  produto  final.  A  empresa  voltou  a  usar  serragem  após  a  iniciativa 

desenvolvida em função do baixo valor agregado de seu produto, mas futuramente  pretende 

produzir blocos estruturais, havendo com isso a possibilidade de voltarem a operar com gás 

natural. No início do projeto (2002), a empresa adquiria serragem ao preço de R$ 5,00 / m³ e 

hoje o preço é de R$15,00 / m³, triplicando o preço. O gás natural está custando na empresa 

R$ 0,75  / m³.  Com relação  ao  consumo elétrico,  a  empresa  apresenta  um índice  específico 

abaixo da média,da ordem de 27 kWh/t de produto final (SCHWOB, 2005).

Na  terceira  iniciativa  realizada  pela  RedegásEnergia,  na  Cerâmica  Forgiarini,  em 

Criciúma, desenvolveu-se a construção de um forno túnel (2 t/h) de vagonetas menores, mais 
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Figura 53: Forno projetado e construído pela Cerâmica Forgiarini, em Criciúma, com 
apoio da RedeGasEnergia/Petrobrás. Utiliza vagonetas menores, mais estreitas e usa 

serragem na pré-queima.
Fonte: INT, 2005.



estreitas, usando serragem na pré-queima, através de seis vagonetas de cada lado queimando no 

meio  e  dez  queimadores  de  gás  natural  de  cada  lado  atuando  na  fase  plena  de  queima 

(alimentação na parte inferior,  com temperatura prevista para 8500C), aproveitando calor de 

gases de exaustão para preaquecimento de carga no forno e calor do resfriamento para secagem. 

O produto envolvido é o piso  extrusado glasurado, com valor agregado mais elevado que os 

blocos  de  vedação.  As  primeiras  experiências  operacionais  com  esse  forno  deverão  ser 

conduzidas em março de 2005, recebendo gás natural a R$ 0,82 / m³ (SCHWOB, 2005). 

De modo geral, as experiências têm mostrado a necessidade conjunta de, ao transformar 

um forno para o uso de gás natural, implementar iniciativas técnicas e gerenciais quanto ao 

processo,  destacando  que  o  forno  contínuo  impõe  uma  rotina  mais  rígida  de  controle  do 

processo, o que traz benefícios de qualidade e eficiência de toda ordem. 

Por  iniciativa  recente  do  Sindiceram  da  região  de  Morro  da  Fumaça,  vem  sendo 

desenvolvida a idéia de instituição na região de uma APL – Arranjo Produtivo Local, visando 

numa fase inicial reduzir o custo de compra de insumos de custo representativo, através de 

compras  conjuntas,  como peças de  reposição,  óleo lubrificante  e  diesel,  pneus,  máquinas  e 

portanto, equipamentos para conversão de fornos para o uso de gás natural. Também operando 

em apoio às cerâmicas da região, vêm sendo operados os laboratórios Labcer do Sindcer em 

Morro da Fumaça e o laboratório do Senai-Tijucas, atuando na realização de ensaios de controle 

de qualidade e para o desenvolvimento de produtos, além da formação e aprimoramento de 

técnicos para as indústrias locais, visando atender às novas normas e apoiar o setor no intento de 

desenvolver produtos de maior qualidade e valor agregado (SCHWOB, 2005).

Vale lembrar que produtos de valor agregado mais alto, que demandam combustíveis 

como o  GLP e  o  gás  natural,  encontram mais  mercados  de  comercialização,  por  poderem 

concorrer em áreas distantes. Enquanto os blocos de vedação, que normalmente saem da fábrica 
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Figura 54: Fornos contínuos a gás em indústrias catarinenses.

Fonte: INT, 2005.



com valores entre R$ 200,00 e 300,00 / milheiro podem percorrer até 150 / 200 km para serem 

entregues, produtos como os blocos estruturais (por exemplo, de R$ 500,00 / milheiro), podem 

ser entregues em localidades a mais de 400 km de distância e telhas esmaltadas (por exemplo, 

R$ 1.500,00 / milheiro) podem concorrer em mercados a mais de 1.000 km da fábrica, o que 

significa uma considerável vantagem estratégica  para a empresa (SCHWOB, 2005). 

Por fim, considerável parcela das empresas da região adquire energia elétrica de forma 

cooperativada, podendo negociar em conjunto, preços mais atrativos com a usina da Tractebel 

(geração com carvão mineral), localizada na região e com sobras em sua capacidade de geração, 

ao invés de adquirir da Celesc. Tal fato permite reduzir custos com esse insumo e inibe, de certa 

forma, as possibilidades de cogeração e autogeração na ponta com motores a gás natural. 

Com relação aos preços de combustíveis praticados na região, os valores médios são os 

seguintes  (SCHWOB, 2005): 

Tabela 20: Custo dos principais combustíveis no Estado do Rio Grande do Sul.

Combustível /unidade Preço 
(R$/unidade)

Custo Energético 
(R$/Gcal)

GLP / kg  1,62  145,9

Óleo combustível / kg 1,00  104,3

Gás natural / m³
(conforme a faixa de consumo)

0,66   75,0

0,80   90,9
Preços de março de 2005. Foi usado o poder calorífico inferior, segundo BEN 2005.

Fonte: Elaboração própria.

6.3. Paraná

Segundo o SIOCER do Paraná (QUESTIONÁRIOS, 2005), o estado congrega cerca de 

1.000 unidades de produção de cerâmica vermelha, valor que inclui as olarias (produção de 

tijolos maciços em operação sem extrusora), sendo apenas 40 sindicalizadas. Já os dados da 

Anicer  apontam para  a  existência  de  713  unidades  industriais  (SIOCER,  2001),  para  uma 

produção estadual, de 200.000 milheiros/mês (ABC, 2006), o que dá uma média de produção 

mensal  para  cada  empresa  da  ordem  de  286  milheiros,  valor  que  será  considerado  nessa 

avaliação, que já exclui as olarias, as quais representam a diferença de 300 unidades entre as 

duas fontes de informação. 

O segmento de cerâmica vermelha no estado produz cerca de 175.000 milheiros/mês de 

blocos (70% tijolo de 6 furos redondo) e 25.000 milheiros/mês de telhas, envolvendo a mão de 

obra direta de cerca de 16.000 trabalhadores (23 trabalhadores /  empresa),  perfazendo uma 
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média de produção específica de 12,5 milheiros/trabalhador.mês.  O consumo de argila é da 

ordem  de  560.000  t/mês,  para  uma  produção  final  de  448.000  t/mês  de  blocos  e  telhas, 

indicando  uma  perda  de  20%  de  matéria  prima  e  um  peso  médio  do  produto  final  de 

2.240 kg/milheiro.  Cerca  de  67% da produção é  comercializada através  de vendas indiretas 

(casas de material de construção), com as vendas diretas destinadas ao comprador particular 

(13%), construtoras (8%) e outros (12%) (SCHWOB, 2005).  

Figura 55: Pólos cerâmicos de Campo Largo, Imbituva - Prudentópolis e Doutor 
Camargo, no Estado do Paraná.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

A produção paranaense de cerâmica vermelha apresenta concentrações destacadas em 

quatro regiões, em função da qualidade da argila local, da oferta de energia e da proximidade 

dos mercados de consumo. São eles os pólos das seguintes regiões:

1) Médio Baixo Vale do rio Ivaí – situado na região norte/noroeste do estado, na área sudoeste 

do  município  de  Maringá,  às  margens  do  rio  Ivaí,  congregando  61  empresas  em  dez 

municípios  (Doutor  Camargo,  Floresta,  Indianápolis,  Itambé,  Ivatuva,  Japurá,  Mirador, 

Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, e São Manoel do Paraná); destaque para os municípios 

de São Carlos do Ivaí, com 24 empresas e Paraíso do Norte, com 13 empresas; 

153



2) Costa Oeste – situada na região do extremo oeste do estado, entre Cascavel e Foz do Iguaçú 

,  congregando  82  empresas  em  25  municípios  (Altônia,  Assis  Chateaubriand,  Capitão 

Leônidas Marques, Corbélia, Entrerios do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Guaíra, 

Itaipulândia,  Marechal  Cândido  Rondon,  Maripá,  Medianeira,  Mercedes,  Missal,  Nova 

Santa Rosa, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São Miguel do Igaraçú, 

São Pedro do Iguaçú, Terra Roxa, Toledo, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste; Destaque para 

Nova Santa Rosa, com 9 empresas e São Miguel do Iguaçu, com 7 empresas; 

Figura 56: Pólos cerâmicos de Jataizinho, Prudentópolis e Nova Santa Rosa, no Estado do 
Paraná.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

3) Eixo Prudentópolis – Imbituva – situada na região centro-leste do estado, a oeste da Região 

Metropolitana de Curitiba, entre Ponta Grossa e Guarapuava, congregando 76 empresas em 

7 municípios (Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Prudentópolis, Rebouças e Teixeira Soares); 

Destaque para Prudentópolis (48) e Imbituva (11);

4) Norte Pioneiro – situada entre Londrina, Cornélio Procópio e Cambará, no norte do estado, 

congregando 93 empresas em 27 municípios (Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, 

Congoinhas,  Conselheiro  Mayrink,  Curiúva,  Figueira,  Guapirama,  Ibaiti,  Jaboti,  Japira, 
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Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão 

do Pinhal, Santa Mariana, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Sapopema, São 

Jerônimo da Serra, Sertanópolis, Siqueira Campos e Tomasina; Destaque para Jataizinho 

(19) e Siqueira Campos (13).

Figura 57: Pólos cerâmicos de São Carlos do Ivaí e Siqueira Campos, no Estado do 
Paraná.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

No total dos pólos mencionados, não incluindo a região metropolitana de Curitiba, são 

308 empresas (44% do total) em 70 municípios, agrupando 170 pequenas (até 9 empregados), 

com produção  de  até  100 milheiros/mês,  113  de  porte  médio  (10  a  24  empregados),  com 

produção de 120 a 300 milheiros/mês e 25 grandes (mais de 25 empregados), com produção 

superior a 300 milheiros/mês, as quais são normalmente as empresas que contam com fornos 

Hoffman  e  tipo  túnel,  propícios  para  a  conversão  para  gás  natural  (SCHWOB,  2005; 

MINEROPAR, 1997).

A partir do início da década de 90, a lenha começou a escassear no estado, passando-se a 

empregar de forma mais intensiva a serragem, a maravalha, o bagaço de cana e a casca de arroz. 

Com isso, conforme a oferta local de energéticos, cada região passou a adotar composições 

diferentes de combustíveis. Na região do rio Ivaí, predomina o bagaço de cana (60%) e lenha 
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(40%), na região da Costa Oeste, 90% de serragem e 10% de lenha, no Eixo Prudentópolis – 

Imbituva, 60% de lenha e 40% de serragem e na região do Norte Pioneiro ainda predomina o 

emprego da lenha (70%), em virtude da mais elevada taxa de reflorestamento da região, ao 

contrário da região do rio Ivaí, onde o reflorestamento baixo é compensado pela cultura da cana.

O consumo de lenha (não contando resíduos agrícolas e industriais) e a produção dos 

quatro principais pólos são os seguintes:

Tabela 21: Produção versus consumo nos principais pólos do Paraná.

Região
Produção ( milheiros/mês)

(região) (média p/ empresa)
Consumo de Lenha 

( m³/mês)

Rio Ivaí 187.453 256 94.428

Costa Oeste 244.872 249 45.136

Eixo Prudentópolis – Imbituva 136.192 149 56.598

Norte Pioneiro 220.968 198 211.392
Fonte: Mineropar, 1997

Mesmo considerando um uso intensivo de resíduos vegetais (casca de arroz, bagaço de 

cana)  e  industriais  (serragem,  maravalha),  o  setor  de  cerâmica  vermelha  ainda  emprega 

considerável parcela de lenha de replantio, cujo consumo vem crescendo em virtude de uma 

demanda não só restrita ao setor cerâmico. A fiscalização ambiental no estado é severa e por 

isso alguns grupos de ceramistas estão se coordenando para efetivar projetos de replantio, com 

metas  de  auto-sustentabilidade  a  partir  de  2010  (CERAMICAINDUSTRIAL,  2005c).  Isto 

exigirá  elevados  investimentos,  levando  a  um encarecimento  do  custo  energético  da  lenha 

consumida, de certa forma aumentando as chances de concorrência do gás natural no segmento 

de cerâmica vermelha no estado. 

Tabela 22: Distribuição por região do número total e tipos de fornos.

Região
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Rio Ivaí 261 4,3 58 42 -- -- -- -- -- --

Costa Oeste 430 5,2 18 14 -- 50 8 4 4 3

Prudentópolis – Imbituva 167 2,2 42 14 14 7 -- 3 8 11

Norte Pioneiro 378 4,1 70 20 8 -- -- -- -- 2
Fonte: Mineropar, 1997 
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Em conjunto, trata-se de um contexto em que os fornos abóbada predominam com 47% 

de participação, seguidos dos fornos Caipira com 23%, fornos corujinha com 14%, Túnel (4%), 

Hoffman (3%), Garrafão (2%) e outros (7%). A partir dela, verifica-se a ampla inadequação 

para o emprego do gás natural, adaptável apenas aos fornos Hoffman e de modo mais adequado 

aos fornos túnel (que somam 38), mostrando-se possível em apenas 7% dos casos, destacando 

que nas regiões do rio Ivaí e Norte Pioneiro é quase nula a participação desses tipos de fornos. 

Os fornos túnel e Hoffman apresentam normalmente capacidades de 3 a 4 vezes mais 

elevadas que os  fornos intermitentes,  e,  assim, representam cerca de 25% da produção dos 

quatro pólos. Por outro lado, considerando seus índices de eficiência térmica (20 a 50% mais 

elevados), estima-se que representem de 15 a 18% do consumo de energia térmica dos quatro 

pólos considerados. 

6.4. São Paulo

O estado de São Paulo conta com o mais dinâmico segmento de cerâmica estrutural do 

país,  produzindo  540.000 milheiros/mês  (92,6%  de  blocos  e  7,4%  de  telhas),  valor  que 

representa  21,7% da  produção  nacional.  O  segmento  envolve  a  oferta  de  cerca  de  36.000 

empregos diretos em cerca de 600 unidades industriais  (60 trabalhadores /  empresa),  o que 

perfaz  a  elevada  média  de  produção  de  900 milheiros/empresa.mês  e  de 

15 milheiros/trabalhador.mês, esta última uma média ligeiramente mais elevada que em outros 

estados em função de um nível de automatização um pouco maior. O processamento de argila é 

da ordem de 1.500.000 t / mês (ABC, 2005). 

O  estado  conta  com  alguns  sindicatos  e  associações  de  produtores  de  cerâmica 

vermelha, como os de Tatuí, Itú, Presidente Epitácio, Ourinhos e Avanhandava, com destaque 

para as regiões de Itú e Tatuí, onde estão a ACERVIR – Associação das Cerâmicas Vermelhas 

de Itú e Região e a ACERTAR – Associação das Cerâmicas Vermelhas de Tatuí e Região, 

localidades que contam com argila de boa qualidade, como a formação de argilito de Itu, oferta 

de  gás  natural  em vários  municípios,  fornecendo produtos  para  a  considerável  demanda do 

estado, principalmente da capital (ABC, 2005; SCHWOB, 2005). 
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Figura 58: Pólos cerâmicos de Itú e Santa Gertrudes – Rio Claro, no Estado de São Paulo.
Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

No pólo de Itu e região, estão associadas 67 cerâmicas, empregando cerca de 3.000 

trabalhadores,  envolvendo  uma  produção  de  cerca  de  65.000 milheiros/mês,  (média  de 

970 milheiros/empresa.mês) sendo 54% de blocos (70% de vedação e 30% estrutural) e 46% de 

telhas (destaque para as dos tipos romana, portuguesa e paulista). Os fornos empregados são de 

diversos tipos, com predomínio dos fornos intermitentes, tipo garrafão e paulistinha / abóbada, 

com participação acima da média de fornos contínuos, empregando lenha e resíduos vegetais 

em  90%  dos  casos,  apesar  de  seu  custo  elevado  (se  aproximando  de  R$ 45,00  / m³) 

(QUESTIONÁRIOS, 2005).

O valor referido do preço da lenha leva a um valor de equivalência energética com o gás 

natural de ordem de R$ 0,43 / m³, o qual, considerando sua eficiência de queima 20% superior, 

vantagens como redução de custo de mão de obra e outros, leva a um preço de equilíbrio para o 

gás natural da ordem de R$ 0,60 / m³, não incluindo as vantagens menos tangíveis de melhor 

controle de processo, maior qualidade do produto final e conseqüente elevação de faturamento 
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da  empresa,  aspectos  que  tem  favorecido  a  penetração  do  gás  natural  na  região1 

(QUESTIONÁRIOS, 2005).   

As empresas ligadas à associação se localizam em 21 municípios próximos a Itú, com as 

seguintes incidências, pela ordem: Itu (16), Indaiatuba (8), Jundiaí (6), Campinas (5), Conchas 

(4), Valinhos (4), Cabreúva, Elias Fausto, Jaguariúna, Laranjal Paulista, Salto, Tatuí e Vinhedo, 

com 2 cada e Amparo, Boituva, Iguape, Leme, Limeira, Sorocaba e Várzea Paulista, com uma 

empresa cada, totalizando 67 empresas associadas, todas elas produzindo blocos de vedação (na 

maior parte: 9x19x19, 11,5x14x24 e 9x19x29), sendo que 24 delas, também produzindo blocos 

estruturais  (na  maioria,  14x19x29,  9x19x30 e  19x19x39) e  21 delas,  produzindo telhas (na 

maioria, portuguesas, romanas e de cumeeira) (QUESTIONÁRIOS, 2005). 

Figura 59: Pólos cerâmicos de Santa Gertrudes e Tatuí, no Estado de São Paulo.
Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

A distribuidora Gás Natural SPS atendia em 2005 aos seguintes municípios: Salto, Itu, 

Araçariguama, São Roque,  Mayrink,   Sorocaba,  Alumínio,Votorantim, Itapeva,  Itapetininga, 

Araçoiaba, Tatuí,  Boituva, Porto Feliz,  Cerquilho, Tietê e Laranjal Paulista, enquanto que a 

1 Para mais detalhes destes dados e discussão, vide capítulo 4 da tese.
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Comgás atende aos municípios de Indaiatuba, Jundiaí, Campinas e outras, o que demonstra que 

mais de 70% da região da ACERTAR já é atendida com gás natural.

Em conjunto, as empresas da área da ACERTAR consomem cerca de 80.000 m³/lenha 

de  replantio  e  resíduos  vegetais  por  mês  (demanda  que  exigiria  uma  área  de  plantio  de 

eucaliptos da ordem de 2.400 hectares – 4,9 x 4,9 km). Com isso, considerando os fabricantes 

de telhas e principalmente de blocos estruturais,  produtos de valor agregado mais alto,  que 

envolvem normalmente o emprego de fornos de boa qualidade de controle de processo, verifica-

se a existência de 20 indústrias com amplas potencialidades de adoção do gás natural como 

combustível,  numa  proporção  que  permitiria  um  consumo  da  ordem  de  75.000 m³/dia 

(SCHWOB, 2005). 

Em 2005,  na  área de  concessão de distribuição de gás natural  da Gás Natural  SPS, 

correspondente às regiões da ACERVIR e da ACERTAR, estavam sendo atendidas as seguintes 

empresas de cerâmica estrutural:

Tabela 23: Indústrias de cerâmica estrutural consumidoras de gás natural nas regiões de 
Acervir e Acertar, no Estado de São Paulo.

Empresa Consumo (m³/dia)

Cerâmica Mundi (Salto) 2.743

Pisos Avaré (Avaré) (GNC)  16.082

Uralita Blocos (Itu) 11.660

Uralita Telhas (Itu) 6.620

Vasatex (Itu) 2.714

Cerâmica Coração de Jesus (Itu) 162

Cerâmica Strufaldi (Tatuí) 4.400 
Fonte: SCHWOB, 2005

No total, as empresas referidas apresentam um consumo de 44.381 m³/dia e todas elas 

operam com produtos de alto valor agregado, como blocos estruturais, telhas comuns e telhas 

esmaltadas. Este consumo representava, em janeiro de 2005, 4,6% de todo o consumo industrial 

de gás natural na área de concessão da Gás Natural SPS (ABEGAS, 2005; SCHWOB, 2005), 

60% do potencial de conversão das indústrias envolvidas com a produção de alto valor agregado 

da região da ACERVIR (SCHWOB, 2005), o que constituía em  2005 o estágio mais elevado de 

emprego do gás natural no segmento de cerâmica vermelha do país. Além disso, as empresas da 

região apresentam grande parcela de plantas de considerável escala de produção, bom controle 

do processo e considerável qualidade de produto, freqüentemente de valor agregado elevado, o 

que estabelece uma perspectiva positiva de aumento do consumo de gás natural nas empresas 

desse segmento na região.  
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No final da década de 90, o mercado brasileiro de cerâmica vermelha e em particular o 

da região de produção de São Paulo começou a ser procurado por empresas estrangeiras, que 

adquiriram instalações  industriais  de  tradição.  A exemplo de  Santa  Catarina,  onde o  grupo 

português J. Coelho se associou à Cerâmica Rainha de Rio do Sul na construção de uma fábrica 

de telhas esmaltadas para exportação, o grupo espanhol Uralita, se associou a uma importante 

fábrica de telhas (2.000 milheiros/mês) em Leme, antiga Maristela, além de ter se associado em 

Itu a uma fábrica de telhas (antiga Selecta), com capacidade de 2.000 milheiros/mês e adquirido 

outra, de blocos estruturais, antiga Incerpal. Da mesma forma, o grupo francês Lafarge adquiriu 

nos últimos anos quatro unidades de produção de telhas e de materiais de acabamento para 

telhados das empresas Tégula e Telcan, situadas em Atibaia (SP) e Quatro Barras (PR), onde já 

foram investidos  mais  de R$ 40 milhões,  que permitiram dotar  as  unidades  de  processos  e 

equipamentos de alta tecnologia (ELY, 2001).  

Estas  unidades  industriais,  após receberem grandes  investimentos  em automatização, 

controle de processo, logística, tecnologia de produto e de equipamentos, como fornos mais 

eficientes, passaram a servir de referência tecnológica e gerencial dentro do mercado. No caso 

da Uralita – Blocos (80% de produção de blocos estruturais, já atendendo às novas normas da 

ABNT), um desses aspectos se refere ao seu desempenho térmico (365 kcal/kg), em média 40% 

abaixo da concorrência, fato decorrente da operação de um forno túnel com recuperação de 

calor das zonas de resfriamento e da abóbada, o que faz prescindir o emprego de outra fonte de 

energia térmica no processo de secagem, além de operar com processo via seca e com argila 

propícia (mistura de argilito) para a redução da umidade no processo de extrusão e secagem 

(SCHWOB,  2005).  Além disso,  a  empresa  apresenta  ampla  automatização  do  processo  de 

produção, com uma redução da mão de obra envolvida em cerca de 75% (SCHWOB, 2005) na 

área produtiva e a conseqüente redução de perdas por manipulação. Outro ganho de eficiência 

evidente da empresa se refere ao sistema próprio de paletização em pequenos módulos, com 

fitas de aço de amarração vertical e horizontal,  o que reduz de modo drástico as perdas na 

entrega ao cliente, o que se reflete em economia direta de matéria prima, energia e custo final.

No estado também se encontra a ACERTUBOS – Associação dos Fabricantes de Tubos 

Cerâmicos,  sediada  em  Tambaú,  município  onde  se  encontra  o  maior  fabricante  de  tubos 

cerâmicos para água e  esgoto do país, responsável pela produção de 70% (4.242 km/ano, nos 

diâmetros de 100 a 600 mm e comprimentos de 1000 a 1700 mm) da oferta produtiva nacional 

(6.102 km/ano), congregando 200 trabalhadores e uma produção faturada de R$ 5 milhões / ano. 

Esta empresa, de valor estratégico, pelo tipo de produto produzido, ainda não recebe gás natural 

(potencial de consumo da ordem de 25.000 m³/dia), o que deverá ocorrer em médio prazo com a 
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chegada do gasoduto da Comgás à região, onde poderá atender a outras importantes indústrias, 

algumas delas do setor cerâmico de revestimentos (ABC, 2003). 

6.5. Rio de Janeiro

O segmento de cerâmica vermelha no estado é o quarto maior do país e apresenta cerca 

de 220 empresas em operação, sendo 207 produtoras de material cerâmico e 15 extratoras de 

matéria prima, com uma produção de 210 mil milheiros/mês (1014 milheiros/empresa. Mês), 

gerando 12.000 empregos (58 trabalhadores /  empresa).  Desse total,  cerca de 170 empresas 

(82%) encontram-se em três áreas de concentração, divididas em Campos (108), Itaboraí (62) e 

região e Região Serrana-Médio Vale do Paraíba (25). As demais se encontram dispersas em 

diversos  municípios.  Do  total  de  fabricantes  (207),  13  são  de  telhas  (colonial,  romana  e 

francesa). A produção dos três pólos é da ordem de 150.000 milheiros/mês, (92% de blocos de 

vedação, 4% de telhas e 4% de blocos estruturais), indicando uma média elevada de produção 

por empresa (882 milheiros/empresa.mês) envolvendo a oferta de 8.500 empregos diretos (50 

trabalhadores  /  empresa)  e  a  produção  específica  de  17,6 milheiros/trabalhador.mês,  a  mais 

elevada do país.  No mercado fluminense,  50% dos blocos cerâmicos  e 90% das telhas  são 

provenientes dos mercados produtores de São Paulo e Minas Gerais. Por outro lado, algumas 

regiões, como o pólo de Campos, exportam produtos para o Espírito Santo e Minas Gerais 

(Zona da Mata), além de atender o Grande Rio e o Sul Fluminense ou como o pólo da região 

serrana, que atende em parte aos mercados mineiro e paulista. 

As características principais dos pólos de produção do estado são as seguintes: 

• Pólo de Campos

Trata-se  do  segundo pólo  produtor  de  cerâmica  vermelha  do  país,  superado em 

número de empresas apenas pelo de Morro da Fumaça (SC), contando com 105 empresas 

(64 sindicalizadas / 5.000 empregos diretos), todas localizadas na margem direita do Rio 

Paraíba  do  Sul,  ao  longo da  estrada  RJ-216,  que  liga  Campos  ao  Farol  de  São  Tomé, 

produzindo  cerca  de  90.000 milheiros/mês,  com predomínio  da  produção  de  blocos  de 

vedação (80%), 15% de telhas prensadas, inclusive esmaltadas (1 fabricante, num total de 4 

fabricantes e 5% de blocos estruturais, através de 3 fabricantes. Em 2005, considerando um 

preço  médio  de  R$ 230,00  /  milheiro,  estimava-se  o  faturamento  do  pólo  da  ordem de 

R$ 20.700.000,00 / mês (R$ 248.400,00 / empresa.mês). 

Com relação ao valor agregado dos produtos da região de Campos, os principais 

produtos apresentam os seguintes valores:
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Tabela 24: Valor agregado dos principais produtos produzidos na região de Campos/RJ.
Produto Valor Agregado (R$/milheiro)

Tijolo maciço vermelho 100,00

Telha colonial 375,00

Telha romana 300,00

Telha de cumeeira 600,00

Bloco de vedação (11,5x19x29) 260,00

Lajota p/laje (07x25x25) 220,00

Lajota p/ parede (11,5x19x29) 300,00.
Fonte: SCHWOB, 2005.

Levando em conta um consumo médio específico de 1,5 m³ de lenha por milheiro, 

verifica-se um custo energético específico de R$ 52,50 / milheiro, que representa 25% do 

preço de venda do produto. Um dado importante na região é a característica da argila local, 

que  permite  a  operação  em  temperaturas  de  queima  mais  baixa,  em  torno  de  650 °C, 

favorecendo a redução do consumo térmico no processo de queima, ainda que tal  valor 

ponha  eventualmente  em  risco  a  qualidade  do  produto  final;  pesquisa  realizada 

(SINCERCAMPOS, 2005) indica que apenas 14 cerâmicas operam com temperaturas acima 

do valor referido, caso dos fabricantes de telhas e blocos estruturais. Outro dado importante, 

é  que, em função da grande insolação média anual e do regime constante de ventos na 

região,  o  segmento  de  cerâmica  vermelha  da  região  emprega  de  modo  freqüente  os 

processos de secagem natural, o que limita em parte a velocidade de produção das empresas, 

havendo apenas três delas empregando processos de secagem artificial.  

163



Figura 60: Pólos cerâmicos de Campos, Itaboraí (geral) e Itaboraí – Rio Bonito, no Estado 
do Rio de Janeiro.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.  

No  pólo  há  grande  participação  dos  fornos  do  tipo  Hoffman  (88%)  e  alguma 

participação dos fornos tipo túnel  (3%),  o que favorece a conversão para gás natural,  a 

exemplo do que muitas empresas realizaram na região entre 2000 e 2001, com o apoio da 

CEG RIO. Os outros tipos de fornos encontrados na região são: Caieira (7%), vagão (2%), 

câmara e abóbada (1%, cada). Todavia, em função da concorrência do preço da lenha, que 

tem variado muito conforme a sua oferta, dependente da política de oferta dos principais 

fornecedores da região (a Aracruz Florestal e a Celulose da Bahia fornecem 75% da lenha 

consumida nas cerâmicas da região) e de certas carências técnicas da conversão realizada, o 

gás natural tem sido consumido por apenas algumas das 18 empresas que converteram seus 

fornos  no  ano  2000  (SCHWOB,  2005).  No  final  de  2004,  em  virtude  da  crise  de 

fornecimento1 ocorrida durante aquele ano, diversas empresas passaram a adotar a lenha de 

1 A  redução da oferta de lenha proveniente de indústrias de celulose do Espírito Santo e Bahia, provocada pelo implementação de  
processo de otimização do aproveitamento da celulose de cascas e galhos nessas empresas, fez com que o segmento cerâmico de 
Campos procurasse novas fontes, como a lenha resultante da poda de cafeeiros da região, além de lenha  nativa. Todavia, a 
tecnologia de reaproveitamento nas usinas de celulose não foi plenamente aprovada e a oferta de lenha dessas empresas para as 
cerâmicas de Campos voltou a se elevar no ano de 2005.   
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poda de cafeeiro (R$ 25,00 / m³), proveniente do norte fluminense, sul de Minas e sul do 

Espírito Santo. Este fornecimento apresenta uma característica de sazonalidade que indica a 

impossibilidade de atendimento permanente. Em função disso, alguns empresários da região 

começaram a investir no plantio de eucalipto, medida que só deverá trazer efeito prático em 

quatro ou cinco anos. 

Levando em conta o preço ofertado do gás natural a R$ 0,43 / m³ (ABEGAS, 2005), 

assim como o  valor  de  equilíbrio  de  preço  em termos  de  conteúdo  energético  entre  a 

lenha/serragem e o gás natural, por volta de R$ 45,00 / m³, verifica-se que na prática a lenha 

e a serragem tiveram ao longo de 2004, valores freqüentemente mais elevados, em função 

de  chuvas  que  dificultaram a  extração  e  o  transporte  no  interior,  além da  tentativa  de 

aproveitamento de sobras de madeira na Aracruz, iniciativa que não daria certo (SCHWOB, 

2005).

No final de 2004, em função do uso de lenha de poda de cafeeiro e da elevação da 

oferta da Aracruz e da Bahia Celulose, o preço da lenha voltou a cair na região, passando de 

R$ 45,00 para R$ 35,00 / m³, o que voltou a desestimular em parte o emprego do gás natural 

(SINCERCAMPOS, 2005). 

Existe a possibilidade criada pela tarifa do gás natural na região, de se proceder à 

auto-geração  de  eletricidade,  a  cogeração  e  mesmo,  à  substituição  de  óleo  diesel  em 

máquinas operatrizes (caminhões, empilhadeiras, pás carregadeiras e retro-escavadeiras). 

Com relação à melhoria de qualidade promovida pelo gás natural no produto final, a 

vantagem verificada na prática nos fornos das empresas é da ordem de 60% de redução das 

perdas  na  queima,  segundo  avaliações  executadas  por  empresas  da  região 

(SINCERCAMPOS, 2005).

As empresas de Campos têm empregado o gás natural em seus fornos, muitas vezes 

apenas na fase de queima, onde é preciso maior precisão para atendimento da curva ideal do 

processo térmico,  deixando a etapa de aquecimento (“esquente”) operada com lenha ou 

serragem. Desse modo, verifica-se que o consumo de gás natural na região, que  tem se dado 

em fornos túnel (550 kcal/kg) e Hoffman (650 kcal/kg), tem se concentrado em cerca de 

cinco empresas (Stilbe, Cacomanga, São José, AC Cerâmica e Pessanha),  fabricantes de 

produtos de maior valor agregado, com uma média de 1.600 m³/dia.empresa, levando a um 

consumo médio em todo o pólo da ordem de 8 a 10 mil m³/dia (SINCERCAMPOS, 2005). 

O pólo conta com uma rede de compras, criada em 2005, congregando 15 empresas 

da região, visando negociar melhor o preço de seus produtos. A presença da UENF, com o 

apoio  da  Finep,  através  de  atividades  de  pesquisa  e  de  seu  laboratório  de  ensaios  de 

materiais,  tem  promovido  e  desenvolvido  iniciativas  para  a  melhoria  da  qualidade  do 
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produto local, visando elevar seu preço no mercado. Em paralelo, já foi criado pela Escola 

Técnica de Campos um curso técnico para atendimento da demanda de profissionais para o 

setor, visando capacitá-lo melhor. 

Figura 61: Pólos cerâmicos da região de Campos e Três Rios, no Estado do Rio de 
Janeiro.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

• Pólo da Região Serrana

Apresenta 25 empresas distribuídas nos seguintes municípios: Paraíba do Sul (8), 

Três Rios (6), Barra do Piraí (3), Pinheiral (2), Resende (2) e Levi Gasparian, Porto Real, 

Areal e Piraí, todas com uma. A produção estimada desse pólo é de 28.000 milheiros/mês 

(cerca  de  60  mil  t  /mês),  com  média  de  1.120 milheiros/empresa.mês,  indicando  a 

participação de empresas de maior porte que a média estadual. 

A participação dos tipos fornos encontrados nas empresas da região é a seguinte:
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Tabela 25: Distribuição dos tipos de fornos da indústria de cerâmica vermelha da região 
serrana fluminense.

Tipo de forno Percentual de incidência (%)

Abóbada 35

Hoffman 27

Caieira 24

Plataforma 8

Túnel 5
Fonte: SCHWOB, 2005

A rede de distribuição atingia,  em 2005, apenas os municípios de Barra do Piraí, 

Resende, Piraí, Porto Real e Areal, constituindo uma região onde se encontram apenas 8 

empresas (32% das empresas da região), existindo a perspectiva próxima (2007) de chegada 

do gás natural aos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul1. 

• Região de Itaboraí

Trata-se do segundo maior pólo do estado, congregando 62 empresas, distribuídas 

nos seguintes municípios: Itaboraí (41). Rio Bonito (10), Tanguá (5), São Gonçalo (3), Silva 

Jardim (2) e Maricá (1). A produção do pólo é da ordem de 52.000 milheiros/mês, com uma 

média de 839 milheiros/empresa.mês, indicando a presença de empresas de porte menor que 

a média do estado, em função da menor incidência de fornos Hoffman, por exemplo. 

Os tipos de fornos predominantes na região são:

Tabela 26: Distribuição dos tipos de fornos da indústria de cerâmica vermelha 

de Itaboraí. 

Tipo de forno Percentual de incidência (%)

Abóbada 68

Hoffman 26

Garrafão 5
Fonte: SCHWOB, 2005

Em média as empresas da região, consomem de 3 a 4 mil litros de óleo diesel por 

mês em caminhões e máquinas (pás mecânicas, tratores, escavadeiras, empilhadeiras), o que 

1 Para mais detalhes desta discussão sobre rede de distribuição de gás natural, vide capítulo 7.  
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permitiria numa pequena estação própria de compressão o emprego de cerca de 120 m³/dia 

de gás natural em substituição ao óleo diesel, permitindo uma redução de custo, somente 

nesse  item,  da  ordem  de  R$ 4.000,00/mês  em  média  em  cada  empresa.  Tal  iniciativa 

também iria viabilizar o emprego de gás natural em veículos leves da frota comercial da 

empresa.  

A chegada do gás a certos municípios do estado não garante o imediato atendimento 

das unidades industriais existentes, o que  exige estudos envolvendo outras possibilidades 

técnicas  de atendimento,  como o sistema de transporte  rodoviário,  via  GNC. Apesar de 

distâncias relativamente pequenas entre o gasoduto de transporte da Petrobrás e as unidades 

consumidoras da região, em média inferiores a 60 km, o relevo do estado é montanhoso em 

algumas regiões, embora conte com estradas de qualidade razoável. Dentre as empresas da 

região com razoável potencialidade de emprego de gás natural, por contarem com fornos 

túnel  e  condições  técnicas  suficientes,  situam-se  a  São  Sebastião,  de  Barra  do  Piraí,  a 

Cerâmica Porto Velho e a Cerâmica Argibem (Três Rios). Esta última, por exemplo, conta 

com um forno túnel de boa capacidade (4500 t / mês), operando  em 2005 com 3400 t/mês, 

em níveis de eficiência térmica elevada, da ordem de 350 a 400 kcal/kg  e produzindo cerca 

de  2.000 milheiros/mês,  sendo  mais  de  70%  correspondente  à  fabricação  de  blocos 

estruturais.  A  empresa  já  conta  com  queimadores  próprios  para  o  uso  de  gás  natural, 

devendo ser registrado que o forno já foi projetado para o uso do referido combustível. 

6.6. Minas Gerais

O segmento de cerâmica estrutural em Minas Gerais congrega 690 empresas, com uma 

produção total de 300.000 milheiros/mês, (ABC, 2006), que o coloca em segundo lugar entre os 

maiores produtores estaduais do país, ficando atrás apenas do estado de São Paulo, com uma 

participação nacional  de  12,1%. A produção se  divide em 255.000 milheiros/mês (85%) de 

blocos e 45.000 milheiros/mês (15%) de telhas, com um consumo mensal de argila de 1.010.000 

t/mês, para uma produção de 674.000 t/mês, gerando um índice médio de peso por produção de 

2.247 kg/milheiro,  ligeiramente  superior  à  média  nacional,  indicando  a  produção  de  peças 

maiores que em outra regiões.

O  segmento  emprega  no  estado  cerca  de  28.000  trabalhadores  (41  trabalhadores  / 

empresa.mês) e apresenta uma produção específica de 10,7 milheiros/trabalhador.mês, valor um 

pouco inferior à média nacional (11,6), indicando menor nível de automatização do processo. A 
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produção média por empresa é da ordem de 435 milheiros/mês, cerca de 20% superior à média 

nacional.

A produção de tijolos do estado se encontra em boa parte próxima aos grandes centros 

consumidores, até 200 km dos locais de consumo, em função de seu menor valor agregado em 

relação às telhas, principalmente no entorno de Belo Horizonte, onde estão as maiores plantas 

de produção de blocos, como em Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Pará de Minas e Igaratinga. 

Também há pólos de produção de tijolos em Montes Claros e Governador Valadares. 

Quanto à produção de telhas, o principal pólo se localiza no Vale do  Rio  Paranaíba, 

localizado na macro-região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, onde se destacam os 

pólos de Monte Carmelo e Ituiutaba.  

A seguir,  estão apresentadas  10 regiões  econômicas  distintas  de  produção cerâmica, 

congregando as 318 empresas de maior capacidade (46,1% das empresas do estado e 60% da 

produção estadual),  já  excluídas as empresas de pequeno porte (olarias),  caracterizando um 

grupo de empresas de maior representatividade, pela produção (566 milheiros/empresa.mês) e 

pelo consumo energético:

Tabela 27: Número de empresas integrantes dos pólos cerâmicos de Minas Gerais

Pólos
Número de Empresas

Absoluto Relativo (%)

Região Central: região de Belo Horizonte e entorno 69 21,70

Zona da Mata: sudeste do estado 4 1,26

Sul de Minas 34 10,69

Triângulo Mineiro: região de Uberlândia e Ituiutaba 37 11,64

Centro-Oeste: região de Pará de Minas e Igaratinga 33 10,38

Noroeste 12 3,77

Jequetinhonha – Mucuri 12 3,77

Rio Doce: região de Governador Valadares 36 11,32

Alto Paranaíba: região de Monte Carmelo e Abadia dos Dourados 48 15,09

Norte de Minas: região de Montes Claros 33 10,38
Fonte: SCHWOB, 2005

Dentre  estas  dez regiões,  destacam-se quatro pólos  produtivos,  em função da maior 

concentração de empresas, maior média de produção e consumo energético por empresa, além 

da localização mais próxima da rede de distribuição de gás natural e/ou dos maiores centros 

econômicos. Os quatro pólos referidos congregam 160 empresas operando com cerca de 85% da 

capacidade nominal de produção (88%, no caso das empresas de telhas de Monte Carmelo e 

região),  que  representam  cerca  de  metade  do  universo  das  318  maiores,  considerado 

anteriormente. 

169



Figura 62: Pólos cerâmicos de Grande Belo Horizonte e Vale Paranaíba, no Estado de 
Minas Gerais.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

• Pólo cerâmico da Grande Belo Horizonte

Envolve  as  cidades  de  Ribeirão  das  Neves,  Santa  Luzia,  Igarapé,  Betim, 

Esmeraldas,  São  Joaquim de  Bicas,  Rio  Acima,  São  José  da  Lapa,  Pedro  Leopoldo  e 

Matosinhos. Neste grupo restrito dentro da região central (69 empresas) estão localizadas 31 

empresas de porte médio, cerca de 45% das empresas da região central, com destaque para 

as cerâmicas Braúnas, Marbeth e Jacarandá. Em Sete Lagoas, fora da região metropolitana 

de BH, encontram-se mais cinco empresas de porte razoável. Nelas, verifica-se  predomínio 

do consumo de lenha e serragem, em fornos intermitentes (apenas uma empresa na região 

emprega forno túnel), com consumo específico da ordem de 1,6 m³/milheiro e média de 

produção de 566 milheiros/mês, estabelecendo um consumo mensal equivalente de lenha da 

ordem de 906 m³ por empresa ou de 28.086 m³ de lenha / mês na região do pólo. Todavia, 

apenas  uma delas  conta  com forno  túnel,  o  que  estabelece  uma forte  limitação  para  a 

substituição da lenha pelo gás natural na região, apesar de a mesma apresentar uma grande 

proximidade com as áreas atendidas (Betim e São José da Lapa) e a serem atendidas pela 

Gasmig.    
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• Pólo cerâmico do Vale do Rio Paranaíba:  

Envolve cerca de 60 empresas de porte médio (incluindo a ACEMC - Associação 

dos Ceramistas de Monte Carmelo, com 27 cerâmicas associadas), localizadas em Monte 

Carmelo (33 empresas), Ituiutaba (12), e outras localidades, como Abadia dos Dourados, 

Araguari,  Capinópolis  e  Santa  Vitória,  tratando-se  de  modo  geral  de  uma  região  com 

predomínio da produção de telhas planas (30 a 33 peças/m2 e 1,5 kg/peça), colonial (26 a 28 

peças/m2 e 1,9 kg/peça), romana (16 a 18 peças/m2 e 2,6 kg/peça), além de francesa, telha 

de cumeeira e portuguesa) além de blocos de vedação e de laje, constituindo um dos maiores 

pólos de produção de telhas no país, incluindo alguns fabricantes de telha esmaltada. Cerca 

de 1/3 da produção é vendida em Minas Gerais e 2/3 se dirigem de modo preponderante 

para Goiás e Mato grosso do Sul. Pelo seu maior valor comercial, as telhas podem percorrer 

maiores distâncias de comercialização; estima-se que 80% da produção seja escoada para 

localidades a mais de 100 km de distância, destacando que os principais pólos de consumo 

se situam em Goiânia, Uberlândia, interior de Mato Grosso e São Paulo e mesmo no Rio de 

Janeiro, a mais de 500 km de distância.  Na região também predomina o emprego de lenha e 

resíduos vegetais empregados em fornos intermitentes, mas com consumo específico mais 

elevado que no caso anterior (1,9m³ de lenha por milheiro), em função da produção de telha, 

produto que exige temperatura de queima mais elevada. O consumo equivalente em lenha 

das  60  maiores  empresas  da  região  (produção  média  estimada  de  566 milheiros/mês)  é 

estimado da ordem de 65.000m³ de lenha por mês ou 1.075 m³/empresa.mês, levando a uma 

equivalência  em  gás  natural  da  ordem  de  227.220 m³/dia,  ainda  que  a  ocorra  a 

predominância de fornos intermitentes na região (SCHWOB, 2005).

A questão da oferta de lenha para as indústrias do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba 

é  mais  grave  que  em outras  regiões  do  estado,  em virtude da  substituição  de  florestas 

plantadas por lavoura de grãos e área de pasto, além da redução da mata nativa. Em função 

disso,  a  prefeitura  de  Monte  Carmelo  tem incentivado  o  plantio  de  eucalipto  e  outras 

espécies. Há também a implantação recente de grandes empresas de MDF e aglomerados na 

região e de indústrias de móveis, usando esse tipo de material, em Uberaba e Uberlândia, o 

que aumentou a demanda e elevou o preço de fornecimento da lenha e da serragem para as 

indústrias  locais  de  cerâmica  vermelha.  Esta  situação  na  região  abre  boas  perspectivas 

futuras para o gás natural, considerando os planos de um gasoduto da Petrobrás levando o 

gás natural para as regiões de Anápolis, Goiânia e Brasília (ref. Cap. 6).  
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Figura 63: Pólos cerâmicos de Governador Valadares e Pará de Minas, no Estado de 
Minas Gerais.

Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.  

• Pólo Cerâmico do Centro Oeste de Minas:

Apresenta a participação de 36 unidades industriais, produtoras de tijolos, em sua 

maioria,  localizadas  principalmente  nas  cidades  de  Igaratinga  e  Pará  de  Minas,  cuja 

produção atende à região metropolitana de Belo Horizonte, a cerca de 60 a 100 km das 

empresas. Como nas outras regiões produtoras, no Centro Oeste também predomina o uso 

da  lenha  e  da  serragem como combustível  em fornos  intermitentes,  com  um consumo 

específico estimado para este grupo de empresas, em que predomina a fabricação de blocos 

de vedação, o valor de 1,6 m³/milheiro, o que permite estimar um consumo de lenha da 

ordem  de  32600 m³/mês  para  as  36  empresas  consideradas.  Com  isso,  o  potencial  de 

consumo de gás natural para atendimento das cerâmicas da região foi estimado em 115.000 

m3/dia, já considerando uma eficiência de queima 20% superior no uso do gás . Apesar de 

ser uma região para a qual não se prevê a ampliação da rede de distribuição de gás em 

período próximo, a distância relativamente reduzida em relação a Belo Horizonte, permite 

estimar  a  possibilidade  de  fornecimento  de  GNC para  as  empresas  da  região.  Todavia, 

permanece a limitação gerada pelo emprego de fornos impróprios para a conversão para o 

gás e pelo custo inferior da lenha. 
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• Pólo Ceramista de Governador Valadares:

Situado na região do vale do rio Doce, o pólo congrega 20 empresas em Governador 

Valadares e região (cidades de Tumiritinga, Conselheiro Pena, Engenheiro Caldas e outras). 

Atende principalmente à demanda de Governador Valadares e Espírito Santo. Nessa região 

também predomina o emprego de lenha em fornos intermitentes para a produção de blocos 

cerâmicos de vedação, com consumos específicos em índices semelhantes aos da região do 

Centro Oeste de Minas, mas com capacidades médias de produção por empresa em nível 

inferior,  da  ordem de  25% (média  de  425 milheiros/empresa.mês).  Pode-se estimar  um 

consumo de lenha nas 20 empresas da região da ordem de 13.600 m³/mês, valor equivalente 

a um consumo de gás natural da ordem de 38.000 m3/dia, já considerando seu emprego com 

eficiência de queima 20% mais elevada, em fornos contínuos ou semi-contínuos, que não 

são, todavia, empregados na região, o que limita a perspectiva de emprego do gás natural. 

Ademais, o fato  de não haver projetos de transporte e distribuição de gás natural para a 

região dificulta o aproveitamento do potencial de uso de gás natural. Por outro lado, a região 

do vale do rio Doce, onde se localiza o pólo em questão tem boa oferta de lenha, em função 

da  grande  área  de  florestas  replantadas  da  Cenibra,  Aracruz,  Bahiacel  e  Veracel,  que 

apresentam  certo  nível  de  sub-utilização,  o  que  de  certa  forma  cria  expectativas  de 

fornecimento garantido por longo tempo e com preço de oferta atrativo. 

Com relação aos pólos de produção de blocos de vedação e lajotas, 88% da produção é 

comercializada em Minas,  ao contrário das telhas, considerando a limitação de distância de 

entrega. Algumas cerâmicas do noroeste do estado vendem para Goiás, Brasília e Vale do rio 

Doce,  em algumas cidades capixabas  e principalmente para a  região metropolitana de Belo 

Horizonte. 

Em Minas Gerais, os custos mais representativos nas cerâmicas vermelhas têm sido a 

mão de obra (29%), a energia (21% para combustível e eletricidade, em conjunto) e a matéria 

prima,  com 15% (INDI-MG, 1999).  Com relação à  energia  elétrica,  seu custo em 2005 se 

situava,  conforme o  fator  de  carga  da  empresa,  entre  R$ 0,23  e  0,27/kWh e  os  consumos 

mensais  em torno de 20.000 kWh/mês, gerando um custo mensal da ordem de R$ 5.000,00. 

Com relação à lenha/serragem, ao custo médio de R$ 20,00/m³ (variável, conforme a região) e 

considerando um consumo específico médio de 1,6 m³/milheiro (435 milheiros/empresa.mês), 

estabelece um custo médio mensal de R$ 13.920,00. Somados, os dois itens de custo energético 

levam ao valor mensal de R$ 18.920,00, que representando 21% do custo total, indica o valor de 

custo  mensal  de  produção  de  R$ 90.100,00,  que  referido  a  uma  produção  média  de 

453 milheiros/mês, leva a um custo de produção do milheiro médio de R$ 198,90. Assim, para 

um faturamento médio de R$ 240,00 por milheiro, o lucro do segmento seria da ordem de 20%. 
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Ainda sob o aspecto da competitividade, o segmento de cerâmica vermelha do estado 

obteve em 2004 a aprovação de uma significativa redução de alíquota de ICMS incidido no 

preço do produto, passando de 18% para 12%, a exemplo de outros estados da região sudeste. 

6.7. Espírito Santo

A indústria de cerâmica vermelha do Espírito Santo conta com 70 empresas, com oferta 

de 3.500 empregos diretos, produzindo cerca de 50.000 milheiros/mês de telhas (20%) e tijolos 

(80%), com uma demanda mensal de argila de 141.000 t e um produção em massa de 113.000 

t/mês (perda de 20%) (QUESTIONÁRIOS, 2005).  

O setor produtivo da indústria de cerâmica vermelha no Espírito Santo está vinculado a 

dois sindicatos de  empresas: o Sindicato das Indústrias de Olaria da Região Sul , sediado em 

Itapemirim, com 20 empresas sindicalizadas e o Sindicato das Indústrias de Olaria da Região 

Norte, com 32 empresas vinculadas. Juntos, congregam 52 empresas e portanto 74% de todas as 

empresas  do  estado,  tomando como base  o  número  referido  anteriormente  de  70  empresas 

(QUESTIONÁRIOS, 2005).

A  seguir,  estão  apresentadas  as  informações  principais  quanto  aos  dois  grupos  de 

empresas (QUESTIONÁRIOS, 2005):

• Região Sul

- Número de empresas............................................... 20;

- Produção.................................................................. 10.000 milheiros/mês;

- Produção média por empresa...................................500 milheiros/mês;

- Número de empregos diretos...................................2.000;

- Faturamento anual................................................... R$ 20 milhões;

- Preço médio por milheiro........................................ R$ 167,00;

- Principais produtos.................................................. lajotas e telhas;

- Principais tipos de fornos........................................ Hoffman e paulistinha;

- Percentual de empresas empregando secadores...... 5%;

- Consumo de combustível nos fornos.......................lenha e resíduos;

- Preço da lenha..........................................................R$ 20,00 / m³;

 Contudo, apenas as empresas com fornos Hoffman teriam condições de realizar 

uma conversão bem sucedida do ponto de vista técnico-econômico. 
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• Região Norte

- Número de empresas........................................ 32;

- Produção.......................................................... 33.300 milheiros/mês;

- Produção média por empresa........................... 1.040 milheiros/mês;

- Número de empregos diretos........................... 3.000;

- Faturamento anual............................................R$ 100 milhões;

- Preço médio por milheiro.................................R$ 250,00;

- Principais produtos...........................................telhas e tijolos;

- Principais tipos de fornos.................................Paulistinha, reversível e túnel;

- Empresas empregando secadores.....................90%;

- Consumo de combustível nos fornos............... serragem e lenha;

- Preço dos combustíveis....................................lenha 30,00 R$/m³

..........................................................................serragem 15,00  R$/m³

..........................................................................BPF 1,00 R$/kg.

A  região  demanda  muita  lenha  e  serragem,  encontrando  dificuldades  para 

abastecimento. 

A logística  de  abastecimento das  empresas  do estado com gás natural  apresenta 

condições  favoráveis  para  sua difusão,  considerando a  pequena  extensão  do  estado  e  a 

passagem prevista dos gasodutos de Campos e Gasene próximos e ao longo de algumas 

regiões produtoras do estado.  

6.8. Bahia

O  segmento  de  cerâmica  estrutural  na  Bahia  congrega  288  empresas  (apenas  30 

sindicalizadas), sendo 237 (82,3%) concentradas em oito regiões de produção. A produção total 

do estado é da ordem de 130 mil milheiros/mês, sendo 112 mil de blocos (86%) e 18 mil de 

telhas  (14%),  o  que  a  coloca  em sexto  lugar  no  cenário  da  produção  nacional,  com uma 

participação de 5,2%. O consumo de argila é da ordem de 320.000 t por mês, para produzir 

256.000 t de produto final, com uma média de 1.969 kg/milheiro, ligeiramente inferior à média 

nacional, indicando a produção de peças menores (SENAI-DENDEZEIROS, 2002). 
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Figura 64: Pólos cerâmicos de Alagoinhas & Feira de Santana, Ibiassucê – Caetité e 
Camaçari – Dias d'Avila – Simões Filho, no Estado da Bahia.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

O  segmento  emprega  no  estado  cerca  de  13.000  trabalhadores  (45  trabalhadores/ 

empresa.mês)  e  apresenta  uma produção  específica  de  10,0 milheiros/trabalhador.mês,  valor 

inferior ao da média nacional (11,6), indicando menor nível de automatização do processo. A 

produção média por empresa, da ordem de 450 milheiros/mês, é ligeiramente superior à média 

nacional (363 milheiros/empresa.mês), mas bem inferior à média de alguns estados do Sudeste, 

que apresentam valores próximos ou acima de 1.000 milheiros/empresa.mês, ainda que no pólo 

da região metropolitana de Salvador, como será visto adiante, a média produtiva  por empresa 

seja bem elevada. Cerca de 75% das plantas de produção no estado procedem apenas à secagem 

natural, sendo 8% empregando a secagem artificial e 17% a ambas (SENAI-DENDEZEIROS, 

2002).  

A taxa declarada (Sindicer, BA) de utilização da capacidade nominal de produção das 

unidades industriais tem estado na faixa de 70% e a idade média dos equipamentos é de até dez 

anos, em 58,5% dos casos. Em 53% dos casos, a jazida de argila é própria da empresa, com 

68% de aprovação pelo DNPM; em 55% dos casos, a distância da jazida de argila até a empresa 

é inferior a 5 km, 35% das empresas procedem a ensaios de caracterização da argila e 28% ao 

sazonamento da mesma, estocando a argila por pelo menos 3 meses, em metade dos casos. Os 
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tipos  de  argila  em  média  são:  44%  de  várzea,  32%  de  lagoa  e  24%  de  morro  (SENAI-

DENDEZEIROS, 2002).

Figura 65: Pólos cerâmicos de Jequié e Riachão do Jacuipe, no Estado da Bahia.
Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

Segundo a  opinião dos  empresários  do setor  no estado,  transmitida  pela  direção  do 

Sindicer/BA  (QUESTIONÁRIOS,  2005),  os  custos  de  produção  mais  relevantes  em  suas 

indústrias  são,  pela  ordem:  mão  de  obra,  combustível  para  geração  de  calor,  eletricidade, 

matéria-prima, impostos, diesel/gasolina/lubrificantes e manutenção. Por outro lado, mais de 

70% das ocorrências de perda de produção estão, segundo eles, relacionadas a deficiências na 

queima, pelo uso de combustíveis heterogêneos, descontrole do processo de combustão, má 

distribuição do calor no forno, aspectos que o gás natural poderia mitigar de modo evidente. 

Dentre os problemas mais lembrados pelos empresários, se destacam as questões não ligadas ao 

processo,  como a  concorrência  e  a  inadimplência  de  seus  compradores.  Dentre  as  vias  de 

solução de problemas,  as  mais  necessárias  são a  melhoria  do processo produtivo  (25%),  o 

financiamento  de máquinas  e  equipamentos  (24%) e  o  treinamento de mão de obra  (17%) 

(SENAI-DENDEZEIROS, 2002). 

As principais regiões de produção do estado são as seguintes (SENAI-DENDEZEIROS, 

2002):
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• Região do Planalto: 

Situada na região do sudoeste do estado, a noroeste de Vitória da Conquista, agrupa 

76  empresas,  concentradas  nos  municípios  de  Jequié  (17),  Ibiassucê  (11),  Caetité  (10), 

Guanambi  (10),  Caculé  (3),  Malhada  de Pedras  (3),  Livramento  de  Nossa  Senhora  (3), 

Urandi  (3)  e outros  13 municípios  com uma empresa  cada,  dentre  os  quais,  Vitória  da 

Conquista; nessa região, 65% são micro-empresas e 16% são pequenas empresas; consumo 

de  argila:  50.300  t/mês;  produção:  20.116 milheiros/mês  (265 milheiros/empresa.mês); 

consumo de lenha/resíduos: 31.700 m³/mês (1,6 m³/milheiro).

O sindicato de ceramistas da região (ACESUBA – Associação dos Ceramistas do 

Sul  da  Bahia),  que  congrega  45  cerâmicas  nas  cidades  de  Caetité,  Guanambi,  Caculé, 

Ibiassucé,  Brumado,  Igaporã,  Riacho de Santana e  Bom Jesus  da  Lapa,  cidades  que se 

situam num raio  de  50  a  60  km a  partir  de  Caetité,  sede  do  sindicato.  Em conjunto, 

empregam 1.600  trabalhadores  (36  trabalhadores  /  empresa),  produzindo,  em  conjunto, 

29.000 milheiros/mês (645 milheiros/empresa.mês) de telhas marombadas, tijolo baiano e 

lajotas,  em fornos abóbada a lenha, na maior parte dos casos, com 35% de emprego de 

secadores. Trata-se de um pólo produtivo em forte expansão, com argila de boa qualidade e 

plantas  de  produção  de  padrão  razoável,  acima  da  média  do  estado,  mas  que  vem 

encontrando problemas com a oferta de lenha (custo e questão ambiental). Sua possibilidade 

de emprego de gás natural é remota, em função da distância em relação à atual rede de 

distribuição e pelo tipo de forno predominante na região, pouco conveniente para o uso 

adequado do gás natural;  

• Região da Chapada

Localizada na região centro norte, agrupa 36 empresas, concentradas nos municípios 

de Riachão do Jacuípe (12),  Filadélfia (5), Iaçú (4), Jacobina, Paramirim, Pé de Serra e 

Senhor do Bonfim, todos com duas empresas, cada e outros sete municípios cada; a região 

apresenta predomínio (90%) de microempresas; consumo de argila é da ordem de 30.700 

t/mês;  produção:  12.300 milheiros/mês  (342 milheiros/empresa.mês);  consumo  de 

lenha/serragem: 19.690 m³/mês;

• Região do Grande Recôncavo

Região  ao  redor  da  Grande  Salvador,  agrupa  34  empresas,  localizadas  nos 

municípios de Alagoinhas (9), Feira de Santana (6), Mata de São João (4), Camamú (3), e 

outros doze municípios com uma empresa, cada; a região apresenta 80% de micro empresas 

e  20%  de  pequenas  empresas;  consumo  de  argila:  111.000  t/mês;  produção: 

44.400 milheiros/mês  (1.306 milheiros/empresa.mês);  consumo  de  lenha/serragem: 

71.040 m³/mês; 
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• Região Metropolitana

Localizada na Grande Salvador, agrupa 24 empresas concentradas nos municípios 

de Camaçari (8), Dias D’Ávila (6), Simões Filho (5), Candeias (4) e Itaparica (1); apresenta 

52% de microempresas e 43% de pequenas empresas; consumo de argila é de 58.200 t/mês; 

produção: 23.300 milheiros/mês (970 milheiros/empresa.mês); consumo de lenha/serragem: 

37.200 m³/mês; 

• Região do São Francisco

Situada na região do noroeste baiano, agrupa 22 empresas localizadas em Xique 

Xique (4), Barra, Bom Jesus da Lapa e Ibitirama, todas com 3, Barreiras (2) e outros cinco 

municípios com uma empresa cada; apresenta 60% de microempresas; consumo de argila: 

19.200  t/mês;  produção:  7.700 milheiros/mês  (350 milheiros/empresa.mês);  consumo  de 

lenha/serragem: 12.320 m³/mês; 

• Região Nordeste

Situada ao norte da Grande Salvador, se prolongando até a fronteira com Sergipe, 

Alagoas e Pernambuco, agrupa 19 empresas, localizadas nos municípios de Queimadas (4), 

Biritinga e Serrinha, com três cada, Jeremoabo e São Domingos, com dois cada e mais cinco 

municípios, com uma empresa, cada; a região apresenta apenas microempresas;  consumo 

de  argila:  7.800  t/mês;  produção:  3.200 milheiros/mês  (168 milheiros/empresa.mês); 

consumo de lenha/serragem: 5.120 m³/mês; 

• Região da Mata Atlântica

Situada na região ao sul do Grande Recôncavo, próxima à região litorânea, agrupa 

13  empresa,  nas  cidades  de  Coaraci  (3),  Camacã  e  Ipiaú,  com duas,  cada  e  mais  seis 

municípios, com uma empresa, cada; a região apresenta 75% de microempresas; consumo 

de  argila:  32.500  t/mês;  produção:  13.000 milheiros/mês  (1.000 milheiros/empresa.mês); 

consumo de lenha/serragem: 20.800 m³/mês; 

• Região do Extremo Sul

Situada na região entre o norte do Espírito Santo, o nordeste de Minas Gerais e a 

região litorânea, agrupa 12 empresas, localizadas em Itamarajú (3), Eunápolis e Teixeira de 

Freitas (2) e outros cinco municípios, com uma empresa, cada; a região apresenta 50% de 

microempresas  e  outras  50% de  pequenas  empresas;  consumo de  argila:  13.800  t/mês; 

produção: 5.520 milheiros/mês; consumo de lenha/serragem: 8.832 m³/mês; 

Em conjunto, o segmento de cerâmica estrutural (vermelha) na Bahia consome nos seus 

oito agrupamentos regionais de empresas cerâmicas cerca de 203.000 m³ de lenha/serragem por 

mês, sendo 60% de lenha nativa, 20% de lenha reflorestada e 20% de serragem e outros tipos de 

resíduos vegetais.  Esta situação alarmante  indica a necessidade de reflorestamento anual  ao 
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ritmo de 5.200 ha/ano (52 km2/ano), durante cinco anos, para que se deixe de consumir lenha 

nativa no estado, exclusivamente no que tange à demanda do setor de cerâmica vermelha. 

A incidência de tipos de fornos nas regiões estudadas do estado é a seguinte:

Tabela 28: Distribuição dos tipos de forno na indústria de cerâmica vermelha da Bahia.  
Tipo de forno Percentual de incidência (%)

Abóbada 46

Paulistinha 22

Caieira 14

Hoffman 13

Túnel 5

Fonte: Senai-Dendezeiros, 2002

Além da grande distância dos pólos de produção cerâmica do interior em relação à rede, 

a barreira mais difícil para a conversão permanece a relação do preço do gás natural diante do 

preço da lenha, serragem e outros resíduos vegetais. Trata-se de um aspecto variável conforme a 

época  e  a  oferta  na  região,  mas  freqüentemente  desfavorável  para  a  conversão  para  o  gás 

natural. Durante muito tempo o estado da Bahia ainda deverá conviver com o consumo de lenha 

no interior, a exemplo de outros estados, diante da dificuldade de distribuir o gás natural em 

regiões distantes e atingir consumidores potenciais em regiões isoladas1. Para tanto, deverá ser 

aprimorada a  questão do manejo e  do replantio  florestal  no estado,  diante  da  gravidade da 

questão  ambiental  envolvida,  considerando  seu  custo  e  sua  premência  de  realização.  Esses 

custos deverão ser incorporados no custo da lenha, o que deverá aumentar a competitividade do 

gás natural no mercado de combustíveis do segmento de cerâmica vermelha.

6.9. Sergipe

O  estado  de  Sergipe  agrupa  56  empresas  de  cerâmica  vermelha  em  seu  território, 

produzindo cerca de 30.000 milheiros/mês de tijolos (83%) e telhas (17%), empregando cerca 

de  3.000  trabalhadores.  Para  tanto,  consome  cerca  de  76.000  t/mês  de  argila  de  várzea, 

resultando  em  61.000  t/mês  de  produto  final.  A  produção  média  por  empresa  é  de 

536 milheiros/mês  e  o  faturamento  setorial  no  estado  é  da  ordem  de  R$ 40  milhões/ano 

1 Ver capítulo 7.
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(R$59.524,00/empresa.mês). A produção do estado se destina em 65% dos casos ao mercado da 

Bahia, 30% a Sergipe e 5% a Alagoas (QUESTIONÁRIOS, 2005). 

Os fornos empregados são os do tipo Hoffman (80%) e intermitentes, de tipos diversos 

(20%). O combustível empregado é a lenha em 100% dos casos e seu preço na região é da 

ordem de R$ 20,00/milheiro(QUESTIONÁRIOS, 2005).

Com a incidência de fornos Hoffman, o segmento cerâmico no estado apresenta boas 

possibilidades  de  conversão  para  gás  natural,  ainda  que  o  preço  da  lenha  desfavoreça  a 

conversão.  O  total  de  lenha  consumida  nas  56  indústrias  foi  estimado  da  ordem  de 

45.000 m³/mês. 

Tomando como referência a localização das 25 empresas sindicalizadas, verifica-se que 

boa parte se situa em cidades como Itabaiana (12), Itabaianinha (8), Umbaúba (3), Siriri (1) e 

Areia Branca (1), que não contam com rede de distribuição de gás natural, o que indica uma 

dificuldade  logística  de  atendimento  a  ser  superada,  devendo-se  registrar  que  as  referidas 

cidades encontram-se a pequenas distâncias, da ordem de 10 a 30 km, do gasoduto principal que 

atende ao estado.

6.10. Alagoas

O estado conta com 34 empresas (1.500 empregos diretos), sendo 7 sindicalizadas, as 

quais  produzem 22.000 milheiros/mês de  blocos,  não produzindo telhas,  estabelecendo uma 

média de produção de 647 milheiros/empresa.mês. O consumo dos fornos é 100% de lenha, que 

custa na região entre R$ 15,00 e 20,00/m³. O consumo de argila é da ordem de 51.000 t/mês e a 
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Figura 66: Pólo cerâmico de Itabaiana, no Estado de Sergipe.
Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.



produção final é de 47.000 t/mês. O faturamento médio declarado por empresa é da ordem de 

R$ 62.000,00/mês. O estado conta com a única empresa fabricante de telha esmaltada da região 

Nordeste (ABC, 2006 e QUESTIONÁRIOS, 2005). 

O consumo de lenha das empresas do segmento no estado é da ordem de 30.000 m³/mês 

(QUESTIONÁRIOS, 2005), o que leva ao índice de consumo de 1,36 m³ de lenha por milheiro, 

evidenciando o emprego de outros combustíveis, como os resíduos vegetais. Existe em algumas 

regiões do estado o uso de resíduos vegetais como combustível, em substituição `a lenha, como 

a casca de coco, o bagaço de cana e o bambu, permitindo reduções de custo da ordem de 60%, 

lembrando que o estado não conta com iniciativas de reflorestamento. Por isso, a lenha vem de 

localidades distantes (Bahia, principalmente), percorrendo distâncias de mais de 500 km e com 

isso encarecendo. A extinção das reservas de manejo da lenha da caatinga vem agravando essa 

situação.

 A  conversão  do  consumo  de  lenha  em  gás  natural,  já  descontada  a  diferença  de 

desempenho térmico, leva a uma estimativa de consumo de gás natural nas empresas da região 

da ordem de 85.000 m³/dia, destacando a existência de cerca de 20% de fornos semi-contínuos 

(Hoffman). As cerâmicas de Alagoas não se apresentam em áreas de concentração industrial, 

mas,  ao  mesmo  tempo,  trata-se  de  um  estado  de  pouca  extensão  geográfica,  o  que  pode 

favorecer o atendimento futuro, com a expansão da rede de distribuição de gás natural. Todavia, 

a oferta de resíduos vegetais usados como combustível é grande e com preços competitivos, 

deixando pouca perspectiva de emprego futuro do gás natural no setor cerâmico do estado. 

6.11. Pernambuco

O estado de Pernambuco apresenta, segundo o Anuário Brasileiro de Cerâmica de 2002 

(ABC, 2003), 140 empresas de cerâmica vermelha (oferta de 5.000 empregos diretos), com uma 

produção  de  45.000 milheiros/mês,  sendo  89%  de  blocos  cerâmicos  e  11%  de  telhas.  O 

consumo de argila é da ordem de 114.000 t/mês e a produção final de 91.000 t/mês (ABC, 2006 

e FIEPE, 1999).  

A destinação da produção se dá normalmente para o mercado interno (principalmente 

Recife), além de João Pessoa e Maceió. 

Em estudo realizado pelo Sindicato da Indústria de Cerâmica de Pernambuco em 1999 

(FIEPE, 1999), o estado apresentava na época 141 empresas em operação, o que leva a um 

número total praticamente idêntico ao do referido no Anuário. Dentre as 141 empresas, cerca de 

10% não apresentam maromba, caracterizando-se como olarias (produção de tijolos maciços), o 
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que  reduz  o  número  de  unidades  industriais  de  porte  em  operação  para  127  unidades, 

responsáveis  por  95% da  produção  estadual  (42.750 milheiros/mês).  Com isso,  a  média  de 

produção por empresa fica estabelecida em 337 milheiros/empresa.mês (FIEPE, 1999).

Os custos de produção na cerâmica vermelha são em média os seguintes no estado: 

Tabela 29: Custos de Produção típicos das indústrias pernambucanas.
Insumos de Produção Custos de Produção (%)

Mão de obra e encargos 32,3

Energia elétrica 13,5

Combustível – forno 20,0

Impostos 10,4

Matéria prima 9,6

Frete 8,6

Outros 5,6
Fonte: Sindicerpe - FIEP, 1999.

Dentre os problemas mais destacados pelos empresários do setor (Sindicerpe, 1999), 

destacam-se: 

Tabela 30: Problemas mais destacados pelos empresários do setor no Estado de 
Pernambuco.

Problemas mais destacados Ocorrência (%)

Falta de financiamento 23,2

Ausência de capital de giro 22,1

Modernização do maquinário 13,5

Situação do mercado 10,6

Defasagem tecnológica 8,6
Fonte: Sindicerpe - FIEP, 1999.

Dentre os fornos, a distribuição por tipos é a seguinte: 

Tabela 31: Distribuição dos tipos de fornos no Estado de Pernambuco.
Tipo de forno Ocorrência (%)

Abóbada 15

Hoffman (semi-contínuo) 28

Campanha 47

Outros 10
Fonte: Sindicerpe - FIEP, 1999.

Cerca  de  metade das  empresas  do segmento no estado apresentam maquinário  com 

menos de dez anos e 23%, entre 10 e 15 anos. Três em cada quatro empresas, estocam argila e 
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40% estocam por menos de 3 meses. Cerca de 40% das empresas tem jazidas próprias e em 

36% dos casos, a distância da jazida à empresa é inferior a 5 km. Cerca de 80% procedem a 

secagem natural e 17% fazem a secagem natural e artificial. Dentre os tipos de secadores, são 

empregados: semi contínuos (56%), estáticos (33%) e contínuos (11%).

Os combustíveis mais empregados na alimentação dos fornos eram em 1999:

Tabela 32: Tipos de combustível empregados pelas cerâmicas pernambucanas.
Tipo de combustível Ocorrência (%)

Lenha nativa 46

Óleo combustível 28

Lenha de replantio 15

Resíduos 11
Fonte: Sindicerpe - FIEP, 1999.

Em  2005,  havia  a  estimativa  do  Sindicerpe  (Sindicato  da  Indústria  Cerâmica  de 

Pernambuco) de uma crescente participação do coque de petróleo na matriz de consumo do 

setor  cerâmico  do  estado,  principalmente  nas  empresas  do  interior,  onde  a  fiscalização 

ambiental é menos eficaz (QUESTIONÁRIOS, 2005). Presume-se que este combustível tenha 

substituído boa parte do óleo combustível (o preço energético específico do coque é cerca de 

1/3 do valor referente ao óleo combustível) e mesmo da lenha de replantio, considerando seu 

custo 20% mais baixo, fazendo com que o coque de petróleo represente em 2005 cerca de 12 a 

15% da demanda energética dos fornos das cerâmicas do interior do estado.  

A produção cerâmica do estado se concentra em boa parte nas cidades a menos de 100 

km do litoral, em função da demanda do mercado da Grande Recife. A produção de tijolos, mais 

que a de telhas, pelos distintos custos percentuais do frete sobre o valor agregado, não pode se 

dar à distancias superiores a 250 km das áreas de consumo. Com isso, a produção cerâmica do 

estado se concentra em cidades a menos de 200 km da Grande Recife, como São Lourenço da 

Mata,  Cabo  de  Santo  Agostinho,  Vitória  de  Santo  Antão,  Ribeirão,  Água  preta,  Gravatá, 

Pombos, Bonito, Caruarú, Bezerros, Camocim de São Félix, Carpina, Tracunhaém, Limoeiro, 

Timbaúba, Goiana, Nazaré da Mata e Pau D’Alho (FIEPE, 1999 e QUESTIONÁRIOS, 2005).

Estima-se que nessas cidades se concentre cerca de 70% da produção do estado, valor 

equivalente a aproximadamente 31.500 milheiros/mês, sendo 50% delas em áreas de possível 

atendimento pelos gasodutos existentes e previstos na região próxima a Recife, ainda que não 

ocorram pólos de produção cerâmica em toda essa região. De qualquer modo, estima-se uma 

possibilidade de conversão de lenha por gás natural em cerca de 45 empresas, num total de 

cerca de 27.000 m³/dia. Todavia, mesmo com a incidência elevada de fornos Hoffman (28%), 
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propícios para a conversão, a parcela referida de potencial de conversão para gás natural a ser 

considerada deverá ser menor (FIEPE, 1999).   

6.12. Paraíba

O setor de cerâmica estrutural do estado conta com 70 empresas de porte pequeno e 

médio (excluindo as olarias),  em 30 municípios, produzindo cerca de 40.000 milheiros/mês, 

sendo  75%  de  blocos  e  25%  de  telhas,  envolvendo  a  oferta  de  3.500  empregos  diretos 

(ANICER, 2004; HENRIQUES, 2002). A produção é destinada para o próprio estado, além de 

Pernambuco e Rio Grande do Norte.  O consumo de argila é da ordem de 98.000 t/mês e a 

produção final, de 78.000 t/mês, resultando num índice de 1.950 kg/milheiro. O faturamento 

médio  por  empresa,  declarado  pelos  empresários,  é  da  ordem de  R$ 63.000,00,  valor  que 

indicaria um preço final do milheiro da ordem de R$ 110,00, o que não apresenta consistência, 

considerando os custos apresentados na página seguinte (ANICER, 2004; HENRIQUES, 2002). 

A Paraíba possui dois pólos produtores de cerâmica. O primeiro deles, localizado na 

região metropolitana de João Pessoa e municípios a poucas dezenas de quilômetros de distância, 

composto das empresas de maior porte, como as dos municípios de Santa Rita, Mamanguape e 

Guarabira, havendo também empresas de destaque nos municípios de Cruz do Espírito Santo, 

Caldas Brandão, Mulungú, Rio Tinto, Jacaraú, Belém, Guitegi e Pilões. A produção desse pólo 

é focada em blocos cerâmicos e lajotas. O outro pólo se localiza no interior, com empresas de 

menor porte, produzindo telhas extrusadas, principalmente  nos municípios de Santa Luzia, São 

Mamede, Patos,  Congo,  Juazeirinho, Junco do Seridó, Souza e Soledade (ANICER, 2004 e 

HENRIQUES, 2002). 

Nos dois pólos, predominam algumas características operacionais como, a estocagem da 

argila por período inferior a quatro meses, a secagem natural, mais imprecisa, através de galpões 

ou ao ar livre, a dosagem da argila feita por volume, através de pá mecânica (sem precisão), 

pouca ou nenhuma automatização do controle do processo de queima no forno Com isso, muitas 

vezes, as empresas operam com massa pouco fundente, o que exige temperaturas mais elevadas 

de queima, para a sinterização, em fornos que não permitem a adequada distribuição de calor na 

carga do forno, gerando elevado índice de perdas.  

A produção média por empresa é de 571 milheiros/empresa.mês e é realizada em fornos 

intermitentes de baixa eficiência, operando com lenha e envolvendo grandes perdas de produção 

em função da queima irregular. Na fabricação de tijolos, a perda é da ordem de 15% e na de 

lajotas, chega a ser de mais de 30%. O preço da lenha em 2005 é da ordem de R$ 20,00/m³ e o 
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consumo específico dos fornos intermitentes na faixa de 1,6 a 2,0 m³/milheiro; para um custo 

final de produção do milheiro de R$ 120,00, o custo da lenha pode variar nesse caso entre 27% 

e 33%, o que indicaria uma situação precária para o ceramista. Dessa forma, as empresas no 

estado,  como de modo geral  no  Nordeste,  estão procurando empregar  resíduos  vegetais  de 

origem agrícola e industrial, com o propósito de redução de custos. Com isso, o consumo de 

lenha do segmento cerâmico no estado demanda era em 2005 de cerca de 45.000 m³ de lenha 

por  mês,  mantendo uma relação de 1,13 m³/milheiro,  indicando o emprego de uma parcela 

complementar  de  34%  de  resíduos  vegetais,  num  volume  da  ordem  de  23.000 m³/mês 

(QUESTIONÁRIOS, 2005). 

Dentre os tipos de fornos nas empresas do estado, predominam os do tipo Hoffman, cujo 

desempenho  térmico  permite  tecnicamente  a  conversão  para  gás  natural.  Considerando  a 

incidência da ordem de 50% desse tipo de forno nas empresas, estima-se, mesmo assim, uma 

possibilidade de conversão restrita, em função do emprego parcial de resíduos vegetais de baixo 

custo. Considerando a localização das empresas no estado e a rede atual de atendimento da 

PBGás, concentrada na região de João Pessoa, verifica-se uma possibilidade ainda restrita de 

conversão.

6.13. Rio Grande do Norte

O estado do Rio Grande do Norte é um dos estados com maior produção no segmento de 

cerâmica vermelha do Nordeste, contando com 171 empresas em atividade (72 sindicalizadas), 

distribuídas  em 40 municípios,  com forte concentração em três  pólos de  produção:  Grande 

Natal, Seridó e Baixo Assu. O número de empresas cerâmicas do estado dobrou nos últimos 15 

anos. O segmento congrega cerca de 5.900 trabalhadores (5% da força de trabalho do estado), 

com uma produção de 87.300 milheiros/mês e predomínio de telhas (62,1%), constituindo na 

maior  área  de  produção  de  telhas  do  país,  exportando para  vários  estados  do  Nordeste.  O 

consumo de lenha é da ordem de 115.000 m³/mês (92,1%) e o de resíduos vegetais (casca de 

coco e catemba de coco – 7,2%, troncos de carnaúba – 0,6% e serragem – 0,1%) é estimado em 

30.000 m³/mês, constituindo nos combustíveis predominantes para os fornos das empresas do 

segmento no estado. O emprego de argila é da ordem de 182.000 t/mês e a produção final é da 

ordem de 146.000 t/mês (perda da ordem de 20%) (FIERN, 2001 e ABC, 2004). 

A seguir, apresentam-se alguns índices:
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Tabela 33: Índices de produção da indústria potiguar de cerâmica vermelha.
Índices Unidades

Média de produção 

Até 500 milheiros/mês: 24%   

Entre 500 e 800 milheiros/mês: 38%

Acima de 800 milheiros/mês: 38%

511 milheiros/empresa.mês

Intensidade de mão de obra 35 trabalhadores/empresa (média)

Produtividade por trabalhador 14,8 milheiros/trabalhador.mês

Consumo específico de lenha / resíduos 1,66 m3 / milheiro

Peso médio do produto final 1,67 t / milheiro 
fonte: FIERN, 2001

A lenha apresenta no estado um preço médio da ordem de R$ 10,00 / m³, dentro de uma 

faixa de R$ 8,00 a R$ 12,00 / m³, apesar de ser lenha de proveniência nativa. Diante de seu 

preço irrisório, as possibilidades de substituição por gás natural são a princípio diminutas, a não 

ser que se promova a iniciativa de drástica limitação de sua exploração, diante dos problemas 

ambientais  de  desertificação  envolvidos.  Nesse  ritmo  de  desmatamento,  segundo  dados  da 

FIERN,  a  área  desmatada  cresce  na  velocidade  de  37.500  ha/ano  (375  km2/ano),  o  que 

representa  0,64% da área  nativa  desmatada por  ano,  somente  para  atender  ao segmento de 

cerâmica vermelha (FIERN, 2001).

O estado não conta com florestas plantadas para o fim de exploração de lenha, daí só 

haver emprego de lenha nativa, cuja oferta depende de desmatamentos em áreas destruídas para 

finalidades  agrícolas  e  pastagem.  Como  não  há  iniciativas  de  desmatamento  legalizado  e 

suficiente, parte considerável da lenha consumida é de procedência desconhecida (SCHWOB, 

2005).  

O setor congrega grande parcela de micro-empresas de origem familiar ou associativa e 

de baixa demanda tecnológica, todavia tem razoável importância pela geração de emprego em 

volume considerável no interior, em regiões carentes, fixando o homem no campo e evitando o 

êxodo rural. Para a maioria das empresas, predomina o emprego de argila de várzea, não se 

procedendo à  preparação  e  homogeneização  da  argila  e  nem a  estocagem intermediária.  A 

secagem predominante é pela forma natural, considerando a insolação e o regime de vento local; 

somente 13 empresas tem secagem artificial (secadores contínuos). De modo geral, existe pouca 

automatização nos processos e os fornos predominantes são do tipo intermitente, como se pode 

verificar a seguir (QUESTIONÁRIOS, 2005):
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Tabela 34: Distribuição percentual dos fornos no Rio Grande do Norte

Tipo de Forno
Empresas Fornos

Nº % Nº %

Caipira 78 49 450 65

Corujinha 48 30 113 16

Igrejinha 16 10 100 14

Hoffman 7 4 10 2

Caieira 6 4 6 1

Túnel 2 1 2 --

Abóbada 1 -- 4 --

TOTAL 159 100 689 100
                              Fonte: FIERN, 2001

A produção setorial (83.000 milheiros/mês) se distribui da seguinte forma:

Tabela 35: Distribuição dos tipos de produto cerâmico na produção do RN.
Tipo de produto Percentual de participação (%)

Telhas 60,6

Tijolos 35,5

Lajotas 3,4

Outros 0,5
              Fonte: FIERN, 2001

O volume de lenha e resíduos vegetais consumidos (145.000 m³/mês) eqüivale a um consumo 

de gás natural da ordem de 409.000 m³/dia, já considerando a melhor eficiência de queima (20% 

superior)  do gás natural.  Todavia, como foi visto, a incidência de fornos contínuos e semi-

contínuos é da ordem de apenas 5% das empresas, levando a uma estimativa de consumo de gás 

natural limitada ao valor de 25.000 m³/dia (FIERN, 2001; SCHWOB, 2005).   

188



Figura 67: Pólos cerâmicos de Apodi, Goianinha e Assú & Itajá, no Estado do Rio Grande 
do Norte.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

As regiões principais do estado em termos de característica geológica para a produção 

cerâmica são (FIERN, 2001):

• Bacia do Seridó: situada na região centro sul do estado, apresenta 79 empresas, com 62 

concentradas em 6 municípios; trata-se de um pólo que cresceu muito, considerando que 

em 1989 tinha apenas 10 empresas; 

• Bacia do Assú: localizada na região central do estado, ao sul de Macau, apresenta 35 

empresas, sendo 28 concentradas em 2 municípios, Itajá (18) e Assú (10). 

• Bacia do Potengi: localizada na região da Grande Natal, apresenta 14 empresas, com 11 

delas concentradas em São Gonçalo do Amarante;

• Bacia  do  Trairi  –  Jacu:  situada  ao  sul  de  Natal,  na  região  litorânea,  apresenta  13 

empresas, sendo cinco delas em Goianinha;

• Chapada do Apodi:  localizada no extremo oeste  do estado,  junto à  fronteira  com o 

Ceará, apresenta 10 empresas, sendo cinco delas em Apodi;

• Zona Centro e Serrana: situada ao sul de Apodi, apresenta seis empresas, distribuídas 

em cinco municípios;

• Bacia do Curimataú: situada na região da cidade de Canguaretama, apresenta apenas 

uma empresa;
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• Bacia do Ceará Mirim: situada na região litorânea, ao norte de Natal, apresenta apenas 

uma empresa, em Ceará Mirim.

Figura 68: Pólos cerâmicos de Natal & São Gonçalo do Amarante e Seridó, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

Das oito regiões apresentadas,apenas três apresentam características de concentração de 

empresas, que justifiquem a denominação de pólo produtivo. São elas:

• Região do Seridó

Congrega 79 empresas nos municípios de Parelhas (26 empresas),  Carnaúba dos 

Dantas (14), Jardim do Seridó (8), Cruzeta (6), Acari e Currais Novos, com 4 cada, Caicó 

(3)  e  mais  14  empresas  em distribuídas  em municípios  diversos;  num raio  de  25  km, 

encontram-se 65 indústrias cerâmicas, numa região distante 200 km de Natal e 150 km de 

Campina Grande,  por via rodoviária.  O percurso de um gasoduto para  atender à região 

deverá ter  uma extensão 30% menor  (140km de Natal  e  105 km de Campina Grande), 

destacando que esta última deverá receber gás natural, a partir de João Pessoa. As empresas 

da  região  empregam  cerca  de  2600  trabalhadores  e  produzem  cerca  de 

40.000 milheiros/mês, sendo 97% de telhas. Na região, predominam os fornos caipira de 

baixa  eficiência  (para  queima  de  telhas),  inadequados  para  o  emprego  de  gás  natural. 
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Considerando apenas as 65 empresas  da área  de maior concentração,  estima-se  que seu 

consumo de lenha e resíduos vegetais seja da ordem de 60.000 m³/mês, com uma relação 

específica  de  consumo  de  lenha  da  ordem  de  1,8 m³/milheiro  (cerca  de  1000 kcal/kg) 

(SCHWOB, 2005). 

• Região do Assú

Apresenta num raio de 10 km, os municípios de Itajá, com 18 empresas e Assú, com 

10 empresas, empregando cerca de 1.400 trabalhadores; a região dista cerca de 25 km do 

gasoduto  de  transporte  da  Petrobrás  que  liga  Guamaré  a  Natal,  o  que  evidencia  uma 

considerável  possibilidade  técnico-econômica  de  implantação  de  um  gasoduto  para  a 

atender a região. As empresas da região produzem cerca de 18.500 milheiros/mês, sendo 

53% de telhas, 38% de tijolos e 9% de lajotas, consumindo lenha e resíduos, apresentando-

se com a seguinte distribuição por capacidade produtiva:

Tabela 36: Distribuição dos fornos da indústria cerâmica da região do Assu / RN por tipo 
de capacidade.

Faixa de capacidade de produção (milheiros/mês) Percentual (%)

até 500 milheiros/mês 24

de 500 a 800 milheiros/mês 47

acima de 800 milheiros/mês 29
Fonte: FIERN, 2001.

Com  isso,  a  capacidade  média  de  produção  das  empresas  é  da  ordem  de 

660 milheiros/mês; admitindo-se uma média de consumo específico de energia nos fornos 

empregados na região (grande incidência de fornos do tipo corujinha) de 1,6 m³/milheiro 

(890 kcal/kg), estima-se que o consumo de lenha das 28 empresas da região encontra-se da 

ordem de 29.000 m³de lenha por mês. Considerando a hipótese de conversão dos fornos das 

indústrias da região para gás natural numa relação de eficiência de 450 kcal/kg, ainda que os 

fornos corujinha não sejam os mais adequados para o emprego do gás, em função de sua 

eficiência térmica limitada,  o  consumo global  previsto  para  a  região seria  da  ordem de 

52.000 m³/dia (SCHWOB, 2005);

• Região da Grande Natal

Concentrando cerca de 15 empresas, sendo 11 delas em São Gonçalo do Amarante, 

empregando cerca de 700 trabalhadores e produzindo cerca de 14.000 milheiros/mês, sendo 

94% de tijolos. Os fornos mais empregados são os do tipo “igrejinha”, mas há também 

algumas empresas com fornos Hoffman e  três com fornos túnel.  Com isso,  o  consumo 
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específico de lenha pode ser estimado como sendo da ordem de 1,5 m³de lenha por milheiro, 

permitindo estimar um consumo de lenha na região da ordem de 11.500 m³/mês (SCHWOB, 

2005). 

Em termos gerais, os municípios com maior número de empresas de cerâmica vermelha 

no estado são:  

Tabela 37: Distribuição de empresas de cerâmica vermelha nos principais municípios 
produtores do Rio Grande do Norte

Município No de empresas

Parelhas 26 (telhas)

Itajá 18 (6 de tijolos, 6 de telhas, 2 de tijolo e telha e 1 de lajota)

Carnaúba dos Dantas 14 (telhas)

São Gonçalo do Amarante 11

Assu 10

Jardim do Seridó 8

Cruzeta 6

Goianinha 5

Apodi 5

Total 103 empresas em 9 municípios
Fonte: FIERN, 2001

Os insumos que incidem no custo de produção nas empresas do estado são em média os 

seguintes:

Tabela 38: Incidência dos insumos no custo de produção na indústria de cerâmica 
vermelha do Rio Grande do Norte

Insumo Percentual do custo de produção (%)

Mão de obra 48,6

Energia elétrica 22,4

Manutenção 14,3

Lenha / resíduos 11,2

Outros 3,5
Fonte: FIERN, 2001
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No Rio Grande do Norte vem ocorrendo uma iniciativa de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológica do CTGás junto às cerâmicas do estado, no sentido de melhorar seu desempenho e 

competitividade,  através  do emprego do gás  natural,  no  sentido  de melhorar  o  controle  do 

processo, reduzir consumo energético, aumentar o valor agregado do produto local, mitigar a 

séria questão ambiental envolvida com o uso da lenha, atender às normas técnicas da ABNT e 

do Programa Nacional de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H e com isso ampliar o 

mercado  de  venda  do  produto  local,  alcançando  o  mercado  das  construtoras  em  obras 

financiadas por bancos e órgãos públicos e com isso compensando os custos com o gás natural, 

um energético com grandes reservas no estado (ANP, 2006).

O  CTGás  vem desenvolvendo  duas  importantes  experiências  de  aplicação  dom gás 

natural na indústria cerâmica potiguar, na Cerâmica Cobral, em Ielmo Marinho e na Cerâmica 

Caísa, em Goianinha (NERI, 2004). Nessa última, vem sendo desenvolvida desde 2002 uma 

experiência de emprego de gás natural num forno túnel. A empresa também conta com fornos 

intermitentes que empregam como combustível, casca de coco e palha de coqueiro. Em função 

de problemas na operação do secador, o forno túnel ainda não opera de modo ajustado, todavia 

prevê-se que as perdas atuais de 14% na produção com o uso de resíduos, que não permite um 

adequado controle da queima,  deverá  decrescer para cerca de 3%, vantagem que reduz em 

muito  a  diferença  de  custo  entre  o  gás  natural  e  os  resíduos  vegetais  /  lenha.  Dentre  as 

conhecidas vantagens técnicas do gás em relação à lenha, podem ser acrescentadas outras, como 

independer da chuva, que influencia na entrega e na umidade da lenha, redução de mão de obra 

na produção e a não necessidade de pagamento de taxas de licenciamento ao IBAMA para 

extração e transporte da lenha. 

6.14. Ceará

O  segmento  de  cerâmica  vermelha  do  estado  conta  com  cerca  de  400  empresas, 

empregando cerca de 12.000 trabalhadores, segundo  ABC (2006), que destaca uma produção 

média mensal de 120.000 milheiros (75% de blocos), um consumo de argila de 292.000 t/mês e 

uma produção em massa de 234.000 t/mês (ABC, 2006).

Segundo  dados  do  Sindicerâmica  do  Ceará  (22  empresas  sindicalizadas),  o  estado 

apresenta uma produção de 107.700 milheiros/mês (48,3% de telhas, 46,4% de blocos e 5,3% de 

tijolos de laje) e uma oferta direta de 7.734 empregos (QUESTIONÁRIOS, 2005). Segundo a 

mesma fonte, os tipos de fornos mais encontrados são os intermitentes operando com lenha e a 

incidência de empresas empregando secadores contínuos não chega a 7%. Ainda segundo o 
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Sindicerâmica, os problemas principais do segmento na região são a carga tributária elevada, a 

concorrência forte,  a falta de capital  das empresas, a legislação ambiental /  fiscalização e a 

capacitação da mão de obra (FIEC-IEL, 2002).

Em pesquisa realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi em 2002 (IEL - FIEC, 2002) ,  o 

estado do Ceará contava em 2000 com 494 indústrias de cerâmica vermelha em 113 municípios, 

mas na pesquisa de 2002 verificou-se a operação de fato de apenas 324 unidades industriais, 

considerando  a  retração  setorial  ocorrida  em  diversos  municípios  como  Caucaia,  Russas, 

Aquiraz,  Crato,  Quixeramobim,  Limoeiro  do  Norte,  e  São  Gonçalo  do  Amarante  e 

principalmente em Jaguaribe, Baturité, Varjota, Uruoca, Milagres, Senador Pompeu e Santana 

do Acaraú, região onde mais de sessenta unidades deixaram de operar nos últimos anos.

O estado do Ceará contava em 2002 efetivamente com 299 empresas em operação, já 

excluídas as olarias,  distribuídas por 85 municípios, com oferta de 7734 empregos diretos e 

produção  de  110.000 milheiros/mês  (média  de  368 milheiros/empresa∙mês),  produzindo 

mensalmente (FIEC-IEL, 2002):

Tabela 39: Distribuição da produção de cerâmica vermelha do Ceará por tipo de produto.

Tipo de produto Produção (milheiros/mês)

Telhas 51.000

Blocos 50.000

Tijolos de laje 5.000

Outros 4.000
Fonte: FIEC-IEL, 2002

No segmento, ocorre uma incidência de 49% de microempresas (até 19 empregados) e 

mais 49% de médias empresas (entre 20 e 99 empregados); 80% das empresas são localizadas 

na área rural; cerca de 94% delas, registradas com CNPJ. A produção atual encontrava-se em 

2005 em cerca de 60% da capacidade nominal instalada e a margem de lucro declarada pelos 

empresários é da ordem de 15%. A maioria das empresas estoca argila por até 4 meses e a vida 

útil das jazidas é avaliada  em cerca de dez anos. Cerca de 45% das empresas participam de 

programas  de  replantio  de  florestas  energéticas  e  52%  estão  legalizadas  no  Departamento 

Nacional de Produção Mineral, quanto à exploração de suas jazidas (FIEC-IEL, 2002). 

A  produção  cerâmica  do  estado  se  distribui  por  treze  regiões  principais 

(75.000 milheiros/mês ou 68% da produção do estado), quais sejam: 
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• Russas – localizada na região centro oeste do estado, em torno do referido município, 

congrega 61 empresas (20% das principais empresas do estado, com incidência de 38 de 

empresas  de  porte  acima  da  média  do  estado),  produzindo  cerca  de 

31.000 milheiros/mês, com uma oferta de cerca de 1.600 empregos diretos;

• Caucaia – localizada na região litorânea norte de Fortaleza, apresenta 17 empresas com 

uma produção de 7.500 milheiros/mês e uma oferta de 400 empregos diretos;

• Aquiraz -  localizada na região litorânea sul de Fortaleza, apresenta 10 empresas com 

produção de 7.300 milheiros/mês e uma oferta de 340 empregos diretos;

• Crato – situada no extremo sul do estado (Cariri), apresenta 9 empresas, produzindo 

4.900 milheiros/mês e oferta de 270 empregos;

• Alto Santo – situada ao sul de Russas, junto à fronteira com o Rio Grande do Norte, a 

região  conta  com  10  empresas  produzindo  4.500 milheiros/mês  e  oferta  de  260 

empregos diretos;

• Limoeiro do Norte – região situada ao norte de Alto Santo, compreende 12 empresas, 

produzindo 3.500 milheiros/mês, com oferta de 300 empregos;

• Sobral  – junto ao município do mesmo nome, situado na região noroeste do estado, 

compreende 10 empresas, contando com uma produção de 3.100 milheiros/mês;

• Maracanaú  –  situada  ao  sul  de  Fortaleza,  apresenta  9  empresas  produzindo 

2.850 milheiros/mês;

• Palhano – região situada ao norte de Russas, apresenta 6 empresas com produção de 

2.200 milheiros/mês;

E mais 25 empresas nas regiões de Cascavel, Beberibe, Barreira e Maranguape, com 

uma produção conjunta de cerca de 8.000 milheiros/mês.
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Figura 69: Pólos cerâmicos de Aquiraz e Caucaia, no Estado do Ceará.
Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

As empresas de porte acima da média do estado, com maiores potenciais de conversão 

para gás natural, se concentram nos seguintes municípios:

• Médias  (5)  (acima de 500 milheiros/mês)  –  Aracati,  Cascavel,  Maracanaú,  Russas  e 

Sobral, com uma empresa cada; consumo estimado de lenha e resíduos – 6.750 m³ de 

lenha  por  mês,  eqüivalendo  a  um potencial  de  consumo de  gás  natural,  admitindo 

rendimento térmico 20% mais elevado, da ordem de 19.000 m³/dia (SCHWOB, 2005);  

• Pequenas (75) (entre 300 e 600 milheiros/mês) – Russas (38), Caucaia (10), Alto Santo 

(9),  Aquiraz (9)  e  Limoeiro do Norte  (9);  consumo estimado de lenha e resíduos – 

67.500 m³ de lenha por mês, eqüivalendo a um potencial de consumo de gás natural, 

admitindo  rendimento  térmico  40%  mais  elevado,  da  ordem  de  142.000 m³/dia 

(SCHWOB, 2005); 
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Figura 70: Pólos cerâmicos de Crato e Russas & Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

A forte concentração de empresas das regiões de Russas e Limoeiro do Norte poderia 

ser atendida por um gasoduto de cerca de 50 km do city gate de extração até Russas (e mais 27 

km até Limoeiro do Norte), onde poderia atender a 47 empresas de cerâmica vermelha. 

6.15. Piauí

O segmento de cerâmica vermelha do estado apresenta 40 empresas em operação plena, 

sendo  10  sindicalizadas,  produzindo  em conjunto  cerca  de  30.000 milheiros/mês  de  blocos 

(83%) e telhas (17%) e envolvendo a oferta de 2.500 empregos diretos. A demanda de argila é 

da  ordem  de  81.000  t/mês  e  a  produção  efetiva,  de  65.000  t/mês,  levando  à  relação  de 

2.167 kg/milheiro. A produção média por empresa é de 750 milheiros/empresa.mês, valor acima 

da  média  do  Nordeste,  com  67%  delas  entre  200  e  1.000 milheiros/mês  e  18% acima  de 

1.000 milheiros/mês. Os maiores centros produtores são, pela ordem, os municípios de Teresina 

(34% da produção estadual), Campo Maior (8,5%) e Parnaíba (4%) (QUESTIONÁRIOS, 2005 

e ABC, 2006).

O escoamento da produção do estado atinge os estados de Pernambuco (principalmente, 

Petrolina), Pará, Ceará (Serra da Ibiapaba) e Bahia (principalmente, Juazeiro). 
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Nas  cerâmicas  do  estado  predomina  o  emprego  de  lenha  e  resíduos  vegetais, 

principalmente casca de babaçu, como combustível nos fornos, com uma demanda da ordem de 

45.000 m³/mês (lenha e resíduos).  A parcela de lenha, de  preço  mais elevado, da ordem de 

R$ 20,00/m³,  equivale a  cerca  de  60% da  demanda  (27.000 m³/mês).  A  partir  desse  valor, 

estima-se a demanda de gás natural para as cerâmicas da região da ordem de 76.000 m³/dia, não 

levando em conta a questão logística de atendimento às empresas através de um futura rede de 

distribuição,  assim  como  a  conversibilidade  dos  fornos,  ditada  pela  sua  constituição  e 

desempenho  térmico,  fora  as  questões  de  custo  relativo  à  lenha  e  aos  resíduos  vegetais 

empregados. O tipo de forno mais empregado é o intermitente reversível circular, tipo abóbada, 

que  representa  cerca  de  80%  do  parque  produtivo.  Normalmente,  possuem  6  fornalhas 

perimetrais  e diâmetro interno entre 6 e 10 metros. Cerca de 11% são fornos do tipo Hoffman e 

a  parcela  restante  é  composta  de  fornos  de  tipos  diversos,  como  Federico,  paulistinha  e 

campanha (QUESTIONÁRIOS, 2005 e ABC, 2006).

Em cerca de metade das empresas, a jazida de argila se localiza a menos de 5 km da 

fábrica e 40%, entre 5 e 10 km. Apenas 25% das empresas estoca argila por mais de um ano e 

55% estoca por no máximo 6 meses. Cerca de 60% executa a secagem artificial e natural, sendo 

que apenas 14% executa a secagem artificial, através de secadores semi-contínuos providos de 

termohigrômetros e termostatos (QUESTIONÁRIOS, 2005). 

A  região  de  produção  de  Teresina  congrega  15  empresas,  produzindo  cerca  de 

10.500 milheiros/mês (34% da produção estadual), além da região vizinha de Timon, no estado 

do Maranhão, que apresenta nível de produção equivalente, perfazendo uma produção local nas 

duas cidades. Isto justificaria a construção de uma ramal de gás natural para atender à região, 

sendo metade em Teresina, onde ocorre incidência de 11% de fornos Hoffman e parcela mínima 

de fornos túnel.

6.16. Maranhão

O estado do Maranhão conta com 78 empresas de cerâmica estrutural, sendo cerca de 15 

sindicalizadas. A produção envolvida é da ordem de 46.000 milheiros/mês (blocos – 67% e 

telhas – 33%), envolvendo a oferta de 3.000 empregos diretos (38,5 trabalhadores/empresa). A 

demanda mensal de argila é da ordem de 100.000 t, a produção final de 80.000 t/mês e a média 

produtiva por empresa de 590 milheiros/empresa.mês (QUESTIONÁRIOS, 2005 e abc, 2004).

O consumo de lenha é da ordem de 28.000 m³/mês, enquanto o de resíduos é de cerca de 

46.000 m³/mês, representando a maior parcela da demanda de combustível para os fornos (lenha 
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– 38% e resíduos – 62%). O volume de gás equivalente, apenas para a substituição da lenha, 

seria  da  ordem de  79.000 m³/dia,  já  considerando uma  maior  eficiência  de  queima  do  gás 

natural.  O potencial de conversão para gás natural em Timon, a exemplo do que foi concluído 

para Teresina, seria da ordem de 5.000 m³/dia, considerando a aplicação em fornos em operação 

na região, do tipo Hoffman ou túnel (QUESTIONÁRIOS, 2005).

6.17. Pará

O principal pólo produtor do estado conta com 19 empresas de pequeno e médio porte 

fica na região de São Miguel do Guamá, situado a beira do rio Guamá, 150 km a sudeste de 

Belém. 

Com relação ao estado do Pará, não foram obtidas respostas de questionários enviados, 

assim  como  não  foram  localizados  trabalhos  específicos  fornecendo  dados  descritivos  do 

segmento no estado.

6.18. Goiás 

O estado apresenta  uma indústria  de  cerâmica vermelha de porte  considerável,  com 

cerca de 300 empresas de porte médio em operação, sendo 40 sindicalizadas. Nesse montante, 

não estão consideradas as olarias, cerca de 100 empresas, por seu porte diminuto de capacidade 

produtiva e consumo energético. O segmento envolve no estado a oferta de 12.000 empregos 

diretos  (40  empregados  por  empresa)  e  uma  produção  de  120.000 milheiros/mês 

(400 milheiros/empresa.ano), sendo 71% de blocos e 29% de telhas, que o coloca na sétima 

posição nacional entre os produtores de cerâmica estrutural, com um mercado sempre crescente 

nos últimos anos. A demanda de argila é da ordem de 343.000 t/mês e a produção final, de 

275.000 t/mês (ANICER, 2004 e QUESTIONÁRIOS, 2005). 

O consumo de lenha e resíduos para alimentação como combustível nos fornos é da 

ordem de  180.000 m³  de  lenha  /  mês,  sendo  pelo  menos  a  metade  de  lenha  nativa  ou  de 

reflorestamento, ao preço da ordem de R$ 20,00/m³. Esta parcela, transformada em gás natural, 

já  considerando  sua  maior  eficiência  de  queima  permite  estimar  um  potencial  global  de 

consumo no estado, da ordem de 254.000 m³/dia. Considerando apenas as indústrias localizadas 

nas regiões de maior concentração (Goiânia e Anápolis), estima-se que este potencial seja da 
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ordem de 100.000 m³/dia, não levando em conta a limitação estabelecida pelos tipos de fornos 

encontrados na região (ANICER, 2004 e QUESTIONÁRIOS, 2005). 

6.19. Mato Grosso do Sul

O estado congrega 60 empresas, sendo 50 em quatro pólos descritos adiante, com uma 

produção estimada de 17.000 milheiros/mês (59% de blocos e 41% de telhas), envolvendo a 

oferta de 3.000 empregos diretos (50 trabalhadores/empresa). A demanda de argila é da ordem 

de 50.000 t/mês e a  produção final,  de  40.000 t/mês,  estabelecendo uma relação média  de 

2.352 kg/milheiro.  A  produção  média  por  empresa  é  da  ordem  de  286 milheiros/mês. 

Praticamente  todas as empresas possuem jazida própria.  A ociosidade média do setor  é da 

ordem de  25%.  As  empresas  apresentam sistema tradicional  de  gestão  familiar  e  operação 

intensiva em mão de obra (ANICER, 2004 e QUESTIONÁRIOS, 2005). 

O estado apresenta quatro áreas distintas de produção cerâmica, a saber:

1) Pólo de Rio Verde – Coxim: situado na região norte do estado, ao longo do vale do rio 

Verde, entre as cidades de Rio Negro e Coxim, passando por Rio Verde. As empresas da 

região  (67%  de  pequeno  porte  e  33%  de  médio  porte)  são  responsáveis  por  41%  da 

produção estadual de blocos cerâmicos, 100% das telhas rústicas e 2% das telhas. Cerca de 

83% da produção se destina ao mercado de Campo Grande. O consumo de lenha do pólo é 

da ordem de 6.000 m³/mês de lenha de reflorestamento, lembrando que 28% das empresas 

da região possuem floresta própria para esse fim. As jazidas de argila (100% próprias) se 

situam normalmente a menos de 25 km das empresas. Cerca de 86% das empresas operam 

com estufa de secagem e existe grande incidência de fornos Hoffman e túnel, com demanda 

específica de lenha da ordem de 1,0 a 1,2 m³/milheiro. A produção do pólo é da ordem de 

5.500 milheiros/mês.

2) Pólo da Várzea do rio Paraná (Três Lagoas): situado na região do extremo leste do estado, 

na margem direita do rio Paraná, tem como cidade principal, Três Lagoas, por onde passa o 

gasoduto Bolívia- Brasil. O grupo das empresas da região se compõe de 38% de micro-

empresas,  54%  de  pequenas  e  8%  de  empresas  médias.  Trata-se  do  principal  pólo  de 

produção de telhas do estado (81% da produção total), além de 27% dos tijolos maciços e 

16% dos blocos de vedação. A destinação da produção é quase toda para Campo Grande e 

Dourados. As empresas da região empregam no processo argilas de característica plástica, 

oriundas  do  rio  Paraná,  o  que  permite  operar  sem  moagem  e  destorroadores  e,  até 

misturadores. As empresas de telhas fazem pré-preparo da matéria prima (sazonamento e 
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homogeneização), mantendo também bom controle do processo de queima em fornos tipo 

abóbada, operando com lenha e às vezes, serragem. O consumo de lenha na região é da 

ordem de 4.400 m³/mês e a produção total da região é de 3.000 milheiros/mês (consumo 

específico de 1,5 m³/milheiro). O consumo de lenha é quase todo de produto reflorestado 

(regiões de Ribas e Rio Pardo).   

3) Pólo da Planície do Pantanal: situado próximo à região do Pantanal, é composto por 50% de 

pequenas  e 50% de médias  empresas,  produzindo10% dos blocos do estado e 17% das 

telhas, através da argila de várzea dos rios Aquidauana, Miranda e Paraguai, a qual só pode 

ser extraída em épocas de água baixa. Tratas-se do segundo pólo de produção de telhas do 

estado  (500 milheiros/mês),  apresentando  uma  consumo  de  lenha  (nativa  e  de 

reflorestamento) de 2.500 m³/mês (média de 1,67 m³/milheiro), para uma produção total de 

telhas e blocos de 1.500 milheiros/mês. 

4) Pólo  do  Planalto  Oriental:  situado  nas  regiões  Central,  da  Grande  Dourados  e  região 

Sudoeste, agrupa olarias e indústrias de pequeno porte (59% de micros e 41% de pequenas 

empresas),  responsáveis  pela  fabricação  de  33% dos  blocos  e  73% dos  tijolos  maciços 

produzidos  no  estado,  empregando  argila  de  encosta.  As  empresas  empregam  lenha, 

serragem e casca de arroz como combustível nos fornos intermitentes. A produção é da 

ordem de 3.000 milheiros/mês e se destina aos mercados de Campo Grande e Dourados.  

Em termos gerais, na demanda de lenha predomina o produto reflorestado, que apresenta 

preço elevado, da ordem de R$ 50,00/m³, o que tornaria viável o emprego do gás natural que 

apresenta  grande  oferta  na  região,  em  termos  de  volume  disponível,  apesar  da  rede  de 

distribuição quase inexistente,. De qualquer forma, deve se ressaltada a relativa incidência de 

fornos semi-contínuos (tipo Hoffman) e contínuos, em menor quantidade, que favoreceriam a 

conversão  para  gás  natural.  Em  termos  gerais,  o  volume  de  gás  natural  que  poderia  ser 
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Figura 71: Pólo cerâmico de Três Lagoas, no Estado do Mato Grosso do Sul.
Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.



demandado na região pelo conjunto das empresas de maior porte, excluindo as micro-empresas 

e olarias, em substituição da lenha seria da ordem de 40.000 m³/dia, já considerada a vantagem 

de melhor rendimento térmico da queima com gás natural. 

6.20. Tocantins

O estado  de  Tocantins  conta  com cerca  de  60  empresas  de  cerâmica  vermelha  em 

operação, produzindo 22.000 milheiros/mês (média de 364 milheiros/mês), dividida em 75% de 

blocos, 20% de telhas e 5% de outros e comercializada nos estados de Tocantins, Maranhão e 

Piauí.  As  empresas  são  razoavelmente  novas  (menos  de  20  anos)  e  por  isso  contam  com 

maquinário semi-novo, mas carecem de mão de obra capacitada e assessoria técnica (ABC, 

2006, RODRIGUES, 2004). 

O  consumo  estimado  de  lenha  no  estado  é  da  ordem  de  33.000 m³/mês 

(1,5 m³/milheiro); os fornos mais empregados são os do tipo intermitentes de chama reversível 

(paulistinha  e  redondos),  com  apenas  4%  de  participação  de  fornos  Hoffman,  todos  eles 

operando com lenha (95%) e resíduos de biomassa e carvão (4%). Pouco mais da metade das 

empresas procede a secagem natural. A argila consumida (55.000 t/mês) é proveniente em 65% 

dos casos em jazida própria, predominado (90%) a argila de várzea. Em virtude da dificuldade 

da  lavra  da  argila  de  várzea  no  período  de  chuvas,  a  argila  é  normalmente  estocada 

(RODRIGUES, 2004).  

O custo médio  da energia  sobre  o  faturamento  é  da  ordem de  14%, sendo a  lenha 

responsável por 8% (5 a 13%) e a eletricidade por 6% (3 a 13%) (RODRIGUES, 2004).

As empresas se localizam principalmente em Porto Nacional (6), Palmas (6), Araguaína 

(3),  Cristalândia (2), Paraíso (2),  além de Guaraí, Gurupi,  Miracema, Miranorte,  Tocantínia, 

Colinas, Tocantinópolis, Brejinho de Nazaré, Dianópolis e outros municípios.

O consumo estimado de lenha e resíduos nas empresas do segmento no estado  é de 

33.000 m³/mês,  o  consumo  potencial  de  gás  natural  seria  da  ordem  de  93.000 m³/dia1,  já 

considerando  sua  maior  eficiência  de  queima,  mas  não  considerando  a  questão  da 

conversibilidade  de  fornos  pouco adequados  para  seu  emprego,  assim como a  logística  de 

distribuição ainda inexistente. 

1  O consumo de gás natural (Cgn), foi calculado da seguinte forma: Cgn = [[Clenha x PCIlenha] x 0,8] / PCIgn x 30 dias/mês = 
[33.000 m³/mês x 930.000 kcal/m3 ] / 8.800 kcal/m3  x 30 dias / mês = 93.000 m3 /dia. 
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6.21. Amazonas

O estado do Amazonas apresenta um parque produtivo de cerâmica vermelha composto 

de cerca de 100 empresas, segundo o Sindicato das Olarias de Manaus, que inclui uma grande 

parcela  de  olarias.  Os  dados  do  sindicato  mencionam  uma  produção  setorial  de 

30.000 milheiros/mês (blocos - 83%; telhas – 17%) e uma oferta direta de empregos da ordem 

de  3.500  postos  de  trabalho,  à  semelhança  dos  dados  citados  pelo  Anuário  Brasileiro  de 

Cerâmica. A demanda geral de argila no estado 76.000 t/mês e a produção final é da ordem de 

61.000 t/mês. O custo médio da lenha no estado é da ordem de R$ 15,00/m³, incidindo no custo 

final na proporção de R$ 22,50/milheiro, baseando-se na relação de consumo específico médio 

de 1,5 m³/milheiro (ABC, 2005 e QUESTIONÁRIOS, 2005). 

Figura 72: Pólos cerâmicos de Manacapuru e Iranduba, no Estado do Amazonas.
Fonte: Desenvolvimento próprio a partir dos mapas da MultiMap.com; escala 1:1.000.000.

No cenário produtivo da cerâmica do estado, se destaca a participação de 27 empresas 

dos  pólos  de  Manacapuru  e  Iranduba,  responsáveis  pela  produção  de  cerca  de 

10.000 milheiros/mês (90% da produção do estado). Em Iranduba, situada a 30 km de Manaus, 

pólo  responsável  por  26,7% da  produção  do  estado  (8.000 milheiros/mês)  encontram-se  18 

empresas, com capacidade média de produção de 445 milheiros/mês. Em Manacapuru, a 79 km 

de Manaus, encontram-se mais 7 empresas, com capacidade total de 286 milheiros/mês, com 
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uma produção de 2.000 milheiros/mês. Em conjunto, os dois pólos apresentam duas empresas 

fabricantes de telhas e as demais de blocos de vedação, em geral de oito furos. O conjunto das 

empresas é responsável pelo consumo de 15.000 m³ de lenha por mês, que transformados em 

gás natural, já considerada sua vantagem de melhor eficiência de queima, equivaleriam a uma 

demanda de gás natural de 43.000 m³/dia, que poderá ser atendida até 2008 através de Urucu 

(SCHWOB, 2004).

6.22. Acre

O  setor  de  cerâmica  vermelha  no  Acre  apresenta  uma  produção  total  de 

6.000 milheiros/mês (100% de tijolos), envolvendo uma oferta direta de cerca de 500 empregos, 

através da operação de dez empresas (média de 600 milheiros/empresa.mês), com uma demanda 

de argila de 17.000 t/mês e uma produção final de 13.000 t/mês (ABC, 2004).

Ainda que pequena, existe no estado uma concentração de 6 empresas (60%) em região 

próxima junto à cidade de Epitaciolândia, a 230 km ao sul de Rio Branco, junto à fronteira com 

a Bolívia, onde também se localiza a cidade de Cobija, do lado boliviano, que conta com mais 

16 empresas em operação, atendendo ao mercado de Rio Branco e região fronteiriça da Bolívia. 

De  modo  geral,  nas  empresas  locais  predomina  o  emprego  de  fornos  tipo  caieira  (78%), 

operando com lenha, o que indica uma certa precariedade na infra-estrutura de produção das 

empresas e um uso ineficiente da lenha (2 m³/milheiro), evidenciando as características gerais 

da produção semi-artesanal das olarias (ABC, 2004).  

6.23. Amapá

O  setor  de  cerâmica  vermelha  no  Amapá  apresenta  uma  produção  total  de 

6.000 milheiros/mês, sendo 83% de tijolos comuns de vedação de 6 furos (10x15x20cm) e 17% 

de telhas prensadas e blocos de vedação de tipos diversos, envolvendo uma oferta direta de 

cerca de 1.300 empregos em 42 empresas (31 funcionários / empresa, 9,1 t /funcionário.mês e 

143 milheiros/empresa.mes), com uma demanda de argila de 15.000 t/mês e uma produção final 

de 12.000 t/mês (FACCION, 2004).

A  matéria  prima  da  região  é  tida  como  de  elevada  qualidade,  sendo  extraída 

normalmente  em  igarapés,  várzeas  e  alagados,  com  características  que  dispensam  maiores 

tratamentos de sazonalização ou de processamentos anteriores à fase de conformação. Face à 
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sazonalidade resultante  da  época  chuvosa,  em função da limitação  produtiva  decorrente  do 

processo  de  secagem  natural  dos  produtos,  o  setor  envolve  mão  de  obra  direta  flutuante, 

constituindo  o  segundo  setor  gerador  de  empregos  do  estado.  O  percentual  de  perdas  de 

produção é elevado, da ordem de 20%, em função de plantas de produção precárias, muitas 

delas com máquinas de extrusão rudimentares e muita manipulação do produto nas etapas de 

processo. Os fornos mais empregados são os dos tipos caieira e circular de chama reversível nas 

empresas  de  micro e pequeno porte,  enquanto que nas de maior  porte  encontram-se fornos 

Hoffman  e  alguns  fornos  de  tipo  híbrido.  O  energético  mais  empregado  é  a  lenha  de 

procedência nativa de extração local, além de serragem de serrarias e caroço de açaí, em volume 

estimado da ordem de 7.000 m³/mês, resultando numa média de consumo energético específico 

da ordem de 1,16 m³/milheiro, valor correspondente apenas ao processo de queima nos fornos, 

já que as empresa da região apenas emprega a secagem natural (FACCION, 2004).

6.24. Potenciais de Consumo de Gás Natural por Estados

A  partir  dos  dados  e  informações  analisados neste  capítulo,  foram  avaliados  os 

potenciais de equivalência e técnicos de consumo de gás natural por estado (tabela 40), a partir 

da metodologia descrita no início deste capítulo e segundo os critérios descritos a seguir: 

• Potencial de Equivalência (Pequiv, m3/dia)

Pequiv=
Pt m⋅M esp⋅Cem⋅g ef⋅a f

30⋅PCI GN
, sendo, 

Ptm - produção mensal de cada estado em milheiros / mês; Mesp - massa específica de 

um milheiro médio, considerada de 2.000 kg/milheiro; Cem - consumo energético específico 

médio  dos  fornos  do  segmento  de  cerâmica  vermelha,  ponderado  pela  participação  na 

produção,  conforme  dados  do  capítulo  3,  considerado  de  610  kcal/kg;  g
ef
 -  ganho  de 

eficiência energética de 20% na substituição de lenha por gás natural, conforme dados dos 

capítulos 3 e 4;  af - relação de acréscimo de consumo de gás natural, pela participação da 

fornalha de atendimento do secador, já excluída a participação de instalações com secagem 

natural,  considerando  100%  dos  fornos  contínuos  (11%)  e  metade  dos  fornos  semi-

contínuos (43%), com secadores, totalizando 32,5%, levando a um fator af de 1,325; PCI
gn 

- 

poder calorífico inferior do gás natural (8.800 kcal/m3);

205



• Potenciais Técnicos

O primeiro deles  (1)  exclui-se  os  fornos  intermitentes,  que representam 46% da 

produção (vide tabela 7), mas, por seu consumo energético específico mais elevado (vide 

tabela 7),  representa  54,3% do consumo de energia  térmica do segmento.  Nos cenários 

técnicos seguintes (2, 3 e 4),  considera-se sucessivamente o consumo restrito em fornos 

contínuos e fornalhas, excluindo-se os fornos semi-contínuos (2), que representam 43% da 

produção e 38,8% do consumo de combustíveis do segmento (vide tabela 7). No cenário 

seguinte, considerou-se apenas os fornos contínuos, sem o emprego em fornalhas (3) e por 

fim,  só na  zona de  queima de fornos  contínuos (4),  excluindo a  etapa de aquecimento 

("esquente");  para tanto, tomou-se como referência nos cálculos os valores de produção 

estadual, da seguinte forma:

P 1=
Pt m⋅p fc⋅M esp⋅Cec⋅a f

30⋅PCI GN
, sendo,

Ptm - produção mensal de cada estado em milheiros / mês; pfc   - participação dos 

fornos contínuos na produção nacional de cerâmica vermelha de 11% (pfc  =  0,11); Mesp = 

massa específica de um milheiro médio, considerada de 2.000 kg/milheiro; Cec  - consumo 

energético específico de fornos contínuos do segmento de cerâmica vermelha  (conforme 

capítulo 3) de 380 kcal/kg; a
f  -  

acréscimo de 50% de
 
consumo de gás natural, referente às 

fornalhas dos secadores (a
f
 = 1,5) (conforme anexo do capítulo 3);

P 2 =
P 1 

1,5
, excluindo o consumo da fornalha;

P 3=0,8⋅P2 , excluindo 20% do consumo na fase de aquecimento (ref. cap. 3). 

206



Tabela 40: Estimativas de consumo potencial de gás natural na indústria de cerâmica 
vermelha por estado.

UF

Produção 
(103 

milhei-
ros/mês)

Estimativas do Potencial de Consumo de Gás Natural (m3/dia)

Potencial de 
Equivalência

Potenciais técnicos 

1 2 3 4

RS 250 1.224.625 559.654 126.748 84.499 67.600

SC 150 734.775 335.792 76.049 50.699 40.560

PR 200 979.700 447.723 101.399 67.599 54.079

SP 540 2.645.190 1.208.852 273.777 182.518 146.014

RJ 150 734.775 335.792 75.899 50.599 40.560

MG 300 1.469.550 671.584 152.099 101.399 81.119

ES 50 244.925 111.931 25.350 16.900 13520

BA 130 636.805 291.020 65.910 43.940 35.152

SE 30 146.195 66.811 15.131 10.087 8.070

AL 26 127.361 58.204 13.182 8.788 7.030

PE 45 220.433 100.738 22.815 15.210 12.168

PB 40 195.940 89.545 20.280 13.520 10.816

RN 83 406.576 185.805 42.081 28.054 22.443

CE 120 587.820 268.633 60.840 40.560 32.448

PI 30 146.195 66.811 15.131 10.087 8.070

MA 40 195.940 89.545 20.280 13.520 10.816

GO 120 587.820 268.633 60.840 40.560 32.448

TO 22 107.767 49.250 11.154 7.436 5.949

MS 17 83.275 33.143 8.619 5.746 4.597

MT 15 73.478 33.579 7.605 5.070 4.056

AM 30 146.195 66.811 15.131 10.087 8.070

DF 20 97.970 44.772 10.095 6.760 5.408

AC 6 29.391 13.432 3.042 2.028 1.622

PA 35 171.448 78.352 17.745 11.830 9.464

AP 6 29.291 13.432 3.042 2.028 1.622

RR 6 29.291 13.432 3.042 2.028 1.622

Total 2.461 12.055.209 5.509.231 1.247.714 831.809 665.447
Fonte: elaboração própria.

Levando em conta os dados de potenciais de consumo de gás natural aqui estimados, 

verifica-se que o potencial de equivalência para a energia térmica consumida pelo segmento de 

cerâmica  vermelha  (12.055.209 m3/dia)  se  equipara  a  50,2% do consumo industrial  de  gás 
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natural em 2005 (BEN, 2006), fornecido pelas distribuidoras estaduais. Ele seria o referencial 

limite de consumo de gás natural no segmento, ainda que não inclua as outras possibilidades de 

emprego, como na cogeração, autogeração e máquinas operatrizes. 

Já o primeiro potencial técnico calculado, considerando apenas os fornos contínuos e 

semi-contínuos (5.509.231 m3/dia), eqüivale a 83,3% do consumo do mercado de GNV no país 

(6.611.400  m3/dia,  em  novembro  de  2006),  (FOLHADOGNV,  2006) e  representa  o  valor 

tecnicamente atingível, mas sem viabilidade econômica plena.

Com  relação  aos  outros  três  potenciais  técnicos  calculados,  contemplando 

sucessivamente  o  uso  do  gás  natural  em  fornos  contínuos  e  fornalhas,  apenas  nos  fornos 

contínuos e, por fim, apenas na etapa de queima nos fornos, descartando a parcela de energia 

térmica demandada na etapa de aquecimento, que seria atendida por combustível menos nobre, 

as possibilidades de concretização são consideráveis, principalmente no último caso, em que se 

considera o emprego de gás natural apenas na zona de queima de fornos contínuos. Neste caso, 

os potenciais de consumo de gás natural no segmento de cerâmica vermelha, diante do cenário 

produtivo de 2006, variam de 665.447 a 1.247.714 m3/dia, representando um aumento de 9,0 a 

16,9 vezes do consumo atual de gás natural no segmento e cerâmica vermelha. Vale relembrar, 

que tais montantes não contemplam a incorporação de tecnologias de uso do gás natural, ainda 

não  aplicadas  no  segmento,  como  fornos  mais  modernos,  uso  em  máquinas  operatrizes  e 

sistemas de cogeração e nem a possibilidade de crescimento do consumo de energia térmica no 

segmento nos próximos anos1, em função de um possível aumento de produção.

1 “A análise destas novas tecnologias e práticas aplicáveis na indústria de cerâmica vermelha será feita no capítulo 8”.
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Foram também analisados os dados de consumo e demanda de potência elétrica em cada 

estado e a demanda de gás natural (geração termelétrica) necessária para atender o segmento.

Tabela 41: Estimativas de consumo e demanda de energia elétrica na indústria de 
cerâmica vermelha, por Estados.

UF Produção (103 

milheiros/mês)
Produção (103 

t /mês) (1)
Consumo elétrico 

(MWh/mês) (2)
Potência ativa 

(MW) (3)
Potência aparente 

(MVA) (4)

RS 250 500 17.500 48,6 52,8
SC 150 300 10.500 29,2 31,7
PR 200 400 14.000 38,9 42,3
SP 540 1.080 37.800 105,0 114,1
RJ 150 300 10.500 29,2 31,7
MG 300 600 21.000 58,3 63,4
ES 50 100 3.500 9,7 10,5
BA 130 260 9.100 25,3 27,5
SE 30 60 2.100 5,8 6,3
AL 26 52 1.820 5,1 5,5
PE 45 90 3.150 8,8 9,6
PB 40 80 2.800 7,8 8,5
RN 83 166 5.810 16,1 17,5
CE 120 240 8.400 23,3 25,3
PI 30 60 2.100 5,8 6,3
MA 40 80 2.800 7,8 8,5
GO 120 240 8.400 23,3 25,3
TO 22 44 1.540 4,3 4,7
MS 17 34 1.190 3,3 3,6
MT 15 30 1.050 2,9 3,2
AM 30 60 2.100 5,8 6,3
DF 20 40 1.400 3,9 4,2
AC 6 12 420 1,2 1,3
PA 35 70 2.450 6,8 7,4
AP 6 12 420 1,2 1,3
RR 6 12 420 1,2 1,3
Total 2461 4.922 172.270 478,5 520,1

(1) Produção mensal  em t/mês, calculada da seguinte forma: Ptt =  Ptm x  2.000 kg/milheiro, sendo Ptm,  a  produção mensal  em 
milheiros/mês;
(2) Consumo de energia elétrica (Celet) em MWh/mês, calculado a partir da estimativa de consumo específico médio de energia 
elétrica de 35 kWh/mês (ver capítulo 3);
(3) Potência ativa em MW, calculada da seguinte forma: Pat = Celet / [720 h/mês x fc], sendo fc (fator de carga médio para a operação 
de instalações elétricas da indústria cerâmica (ver capítulo 3) igual a 0,50);

(4)Potência aparente em MVA, calculada da seguinte forma: Pap = Pat / fp, fp (fator de potência médio para a 
operação de instalações elétricas (ver capítulo 3) igual a 0,92.

Considerando a potência elétrica ativa demandada de 478,5 MW, equivalente a quase 

71% da capacidade nominal da usina de Angra I, e a relação de 4,91 milhões m3/dia de gás 
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natural consumido por 1.000 MW de potência nominal instalada numa termelétrica de ciclo 

combinado1,  conclui-se  que  para  atender  a  demanda  de  energia  elétrica  do  segmento  de 

cerâmica vermelha, na condição considerada, seria necessária uma destinação de gás natural de 

1,87 milhões m3/dia ou de 3,74 milhões m3/dia, no caso de uma usina termelétrica de ciclo 

aberto. Tais valores representariam de 19 a 37% do consumo diário médio de gás natural para 

geração termelétrica, ocorrido no pais em 2006, da ordem de 10,0 milhões m3/dia (ABEGAS, 

2006). 

1 Considerando um fator de capacidade de 80% numa usina termelétrica de ciclo combinado de 1.000 MW, com rendimento térmico 
de 48% , sua produção média diária de energia elétrica será de: P = Pn x  fc  x t  = 1.000 MW x 0,8 x 24 h/dia = 19,2 milhões 
kWh/dia, sendo Pn a capacidade nominal da usina,  fc, o fator de capacidade da usina e t, o tempo diário em horas de operação; 
sua produção específica de eletricidade será de: Pesp = [PCIgn x efth] / 860 kcal/ kWh = 4,91 kWh/m3,, sendo PCIgn = 8.800 kcal/m3 e 
efth = 0,48 ; consumo diário de gás  natural:  Cgn = P / Pesp= 3,91 milhões m3/dia; considerando uma usina térmica de 478,5 MW, o 
consumo de gás natural seria de 1,87 milhões m3/dia.  Para o caso de usina termelétrica de ciclo aberto com eficiência térmica de 
24%, seguindo a mesma rotina de cálculo, o consumo de gás natural para uma usina de 478,5 MW será de 3,74  milhões m3/ dia. 
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7. ESTIMATIVA  DE  POTENCIAL  DE  MERCADO  DE  CONSUMO  DE  GÁS 

NATURAL POR ESTADOS  

7.1. Introdução

Após  o  estabelecimento  dos  potenciais  de  equivalência,  técnico  e  econômico de 

consumo de gás natural, apresentados no capítulo anterior, são avaliadas  no presente capítulo as 

condições de restrição para a exploração dos referidos potenciais, representadas pela localização 

da rede de distribuição de gás natural, cujo processo de ampliação envolve incertezas de ordem 

cronológica, econômica e técnica, dependentes da estratégia de cada companhia estadual de 

distribuição  de  gás  natural,  da  extensão  geográfica  das  áreas  de  concessão  do  serviço  de 

distribuição  e  da  localização  dos  pólos  de  produção  de  cerâmica vermelha.  De  fato,  como 

mostra a Figura 71 e este capítulo detalhará, nem todos os pólos cerâmicos se encontram junto a 

redes de distribuição de gás.

Figura 73: Disposição geográfica dos pólos de cerâmica vermelha em relação à malha de 
gasodutos.

Fonte: Desenvolvimento próprio a partir de mapa de gasodutos da Transpetro (abril de 2003).

211



No Anexo 2, é apresentada uma descrição geral do mercado da indústria brasileira de 

gás  natural,  complementando  o  presente  capítulo  com  informações  sobre  a  formação  do 

mercado , as reservas e campos de exploração, mercado de importação e produção, destinação 

da produção e, por fim, a matriz de consumo de gás natural.   

7.2. Transporte e distribuição de gás natural no Brasil

A rede brasileira  de  transporte  de  gás  natural  existente  em 2006 no país  se  integra 

parcialmente, através da Bolívia e Argentina, a uma rede de transporte de gás no Cone Sul, com 

perspectivas futuras de integração com o Peru, considerando a possibilidade de exploração das 

reservas daquele país na região de Camisea  (MORALES CARLOS, 2001),  com o Uruguai, 

através de outro gasoduto proveniente da Argentina e mesmo com a Venezuela, através do 

gasoduto pan-americano, em fase de estudos (PDVESA, 2006).  

Toda essa infra-estrutura de transporte se destina, em última análise, em grande parte, à 

atender  a  distribuição  de  gás  canalizado,  um serviço  de  concessão  estadual,  através  de  23 

empresas  distribuidoras,  e  atingir  o  consumidor  final.  A  composição  da  atual  malha  de 

transporte de gás natural de origem nacional se dá, em termos gerais, da seguinte forma: 

Tabela 42: Composição da malha de transporte de gás natural nacional.

Malha Gasodutos Extensão 
(km) Diâmetro (pol) Vazão máxima 

(mil m3/dia)

I

Guamaré (RN) –Cabo (PE) 

Guamaré(RN) - Pecém (CE)

Alagoas – Pernambuco

424

382

204

12

10 a 12

n.d.

860

800

n.d.

II Atalaia (SE) – Catu (BA) Santiago, 
Aratu e Camaçari 353 10 a 18 5.603

III Lagoa Parda –Aracruz e Vitória 142 8 2.660

IV Cabiúnas, Reduc, Regap, Esvol, São 
Paulo, Caçapava, RBPC e Comgás 1.005 12 a 22 21.927

Total - 2.510 8 a 22 31.850
Fonte: SOARES, 2004
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Figura 74: Rede de transporte de gás natural no Brasil e América do Sul.
Fonte: Petrobrás, 2005

A rede  de  transporte  de  gás  natural  no  Brasil  está  localizada,  em sua  maior  parte, 

próxima à região litorânea do país, nos trechos de Salvador a Fortaleza e de Campos a Porto 

Alegre, passando por boa parcela das concentrações urbanas e capitais mais importantes do país, 

com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo, além de importantes regiões de concentração 

industrial, como o Vale do Paraíba (RJ/SP), Camaçari e Aratú (BA) e Vale do Itajaí (SC). Outra 

parcela importante  passa pelo interior  de  São Paulo,  no percurso da Bolívia  até São Paulo 

(capital),  atravessando uma região  de  grande  importância  econômica,  principalmente  sob  o 

prisma  industrial.  Uma  terceira  parcela  da  rede  principal  percorre  um  trecho  de  357  km, 

partindo do Rio de Janeiro, para atendimento a Belo Horizonte e cidades vizinhas, passando por 

Juiz de Fora e Barbacena.  
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Figura 75: Gasoduto Bolívia - Brasil (GASBOL).
Fonte: Petrobrás, 2005.

Em  2005,  foram  transportados  do  Rio  de  Janeiro  para  São  Paulo  em  média  2,00 

Mm³/dia de gás natural proveniente do Rio de Janeiro e mais 23,00 Mm³/dia correspondentes ao 

gás proveniente da Bolívia, enquanto que para Minas Gerais foram transportados em média 2,35 

Mm³/dia, provenientes do Rio de Janeiro (ABEGÁS, 2006).

Com a intensificação da exploração e distribuição no Nordeste, a partir das jazidas do 

Rio  Grande  do  Norte,  Bahia,  Ceará,  Alagoas  e  Sergipe,  através  do  gasoduto  do  Nordeste, 

passou-se a atender todas as capitais dos estados daquela região, de Salvador a Fortaleza, com 

exceção de Teresina, atendendo  em todo o Nordeste a um mercado consumidor da ordem de 

7,20 Mm³/dia, sendo 52% consumido na Bahia. Em 2006, estava em curso o início da obra de 

um gasoduto de transporte na região interior do Nordeste, indo de Catu, na Bahia a Carmópolis, 

em Alagoas, que constitui uma primeira etapa da obra, que será complementada com o trecho de 

Carmópolis ao Rio Grande do Norte.
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Figura 76: Linha de transporte de gás natural na Região Nordeste ("Nordestão").
Fonte: Petrobrás, 2006.

             No final da década de 90, com a chegada do gás natural da Bolívia aos mercados do Sul  

e Sudeste, a oferta se elevou rapidamente, representando em 2005  18,50 Mm³/dia (33,4% do 

total distribuído pela empresas estaduais no país), passando a atender aos mercados do Sul (4,80 

Mm³/dia) e parte de São Paulo, nos segmentos: automotivo, geração termo-elétrica, comercial, 

cogeração e principalmente, no mercado industrial (vide anexo 2, item 5).

O  gás  natural  boliviano  adquirido  pela  Petrobrás  e  transportado  pela  TBG  – 

Transportadora de Gás era faturado em março de 2006 à uma tarifa média de US$ 4,77/MBtu 

(ANP, 2006), tendo com relação à parcela acima de 16,00 Mm³/dia uma tarifa de US$ 5,20 / 

MBtu, e de US$ 3,00 / MBtu como tarifa para a parcela abaixo daquele valor, com uma parcela 

de transporte da Bolívia a São Paulo correspondente a US$ 1,70/MBtu (ANP, 2006). Em função 

dessa diferença de custo de transporte, o gás natural de origem nacional é, em média, 15% mais 

barato,  apesar  da  grande  parcela  explorada  no  mar,  em  condições  que  impõem  custos  de 

produção maiores,  em parte amortizados pelos investimentos na exploração de petróleo nas 

mesmas jazidas, considerando a produção associada (BENERGIA, 2006).

No  Sul,  no  município  de  Uruguaiana  (RS)  ocorre  o  recebimento  de  gás  natural 

importado, através da Argentina, para geração termo-elétrica, numa usina de 600 MW, com um 

consumo  da  ordem  de  0,50  a  2,50  Mm³/dia,  conforme  a  demanda  de  energia  elétrica.  O 

gasoduto previsto para trazer o gás argentino de Uruguaiana para Porto Alegre, de cerca de 650 

km, encontra-se em fase de reavaliação.
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Figura 77: Gasoduto de Uruguaiana.
Fonte: Petrobrás, 2005.

Em 2005, a oferta nacional de gás natural através da rede de transporte era da ordem de 

45,00 Mm³/dia, sendo 63,6% distribuídos no Sudeste (32% em São Paulo e 24% no Rio de 

Janeiro), 20,5% no Nordeste (10,2% na Bahia), 14,1% no Sul e 1,8% no Centro Oeste (Mato 

Grosso do Sul) (BENERGIA, 2006). 

A partir dos “city gates”, onde terminam as redes de transporte de gás natural, inicia-se 

um processo de redução da pressão do gás na rede de distribuição, de modo que ao longo da 

mesma as  pressões  de  fornecimento sejam adequadas  a  cada condição de uso,  aspecto que 

também permite o emprego de outros materiais, como o polietileno de alta densidade, em lugar 

do aço, pelo menor custo, maior facilidade de instalação e maior vida útil. 

Ao longo da rede de distribuição as pressões podem variar, conforme a natureza da área 

de atendimento, destacando que nas regiões industriais, em função de demandas maiores, as 

pressões de distribuição são mais elevadas. Assim, a disponibilidade de gás a uma condição de 

pressão  mais  elevada  pode  melhorar,  por  exemplo,  a  viabilidade  de  sistemas de  cogeração 

baseados em turbinas a gás (SZKLO, 2001).   

Segundo dados da Abegás (2006), as redes de distribuição nos estados apresentavam em 

julho de 2006 as características apresentadas na tabela 43.

Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo em julho de 2006 representavam em conjunto 

71,7% da extensão total da rede de distribuição, já evidenciando um processo de interiorização 

das  novas redes, antes concentradas nas áreas metropolitanas de suas capitais, em função do 

longo histórico de suas centenárias companhias de distribuição, o que permitiu numa fase inicial 

a comercialização de gás natural em escala bem mais ampla do que em outros estados. 
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Tabela 43: Rede de distribuição de gás nos estados brasileiros (2006).

Estado Extensão de 
rede (km)

Volume total distrib. 
(mil m³/dia)

Volume industrial 
distrib. (mil m³/dia)

Participação 
industrial (%)

São Paulo  5.703 13.998 10.888 77,8

Rio de Janeiro    4.194 11.655 4.398 37,7

Bahia 501 3.557 2.566 72,1

Rio G. do Sul 402 3.281 884 26,9

Santa Catarina  665 1.352 1.092 80,8

Pernambuco 340 3.063 738 24,1

Minas Gerais  345 2.026 1.111 54,8

Paraná  460 619 394 63,7

Ceará 216 886 250 28,2

Espírito Santo    89 993 871 87,7

Rio G. do Norte 238 358 171 47,8

Mato G. do Sul 146 2.077 8 0,4

Alagoas 185 397 292 73,6

Paraíba 210 296 198 66,9

Sergipe 116 241 153 63,5

Total 13.811 44.799 24.014 53,6
Fonte: ABEGAS, 2006

A partir do processo de privatização das companhias estaduais de distribuição de gás 

natural,  ocorrido  na  segunda  metade  da  década  de  90,  foram  implementados  planos  mais 

ambiciosos de expansão das redes estaduais de distribuição, empreitada em que se destacou o 

estado  de  Santa  Catarina,  que  já  contava  em 2005 com a  terceira  rede de  distribuição  em 

extensão, contando com quase 500 km. Por outro lado, na maioria dos casos, a ampliação da 

rede de distribuição nos estados foi direcionada pelos mercados industrial e de geração termo-

elétrica, em função de seus grandes volumes unitários de consumo, permitindo às distribuidoras 

um  processo  mais  rápido  de  amortização  do  investimento  na  rede.  Nesse  processo,  vem 

apresentando  importante  papel  de  capilarização  das  redes  de  distribuição  o  atendimento 

comercial de gás natural para postos de GNV – gás natural veicular, o segmento de consumo de 

gás  natural  de  maior  percentual  de  crescimento  nos  últimos  dez  anos,  em virtude  de  sua 

competitividade econômica com os combustíveis concorrentes (gasolina C e álcool hidratado)1. 

1 Vide anexo 2, no item referente à matriz de consumo de gás natural. Ressalte-se que a competitividade do GNV, mormente no 
caso do Rio de Janeiro, onde seu mercado mais se desenvolveu, se deve tanto a uma menor tributação, incentivando o emprego de 
um insumo energético produzido no estado, como pelo menor custo de transporte, considerando a distância relativamente pequena 
entre as áreas de produção e os centros de consumo. Para maiores detalhes, ver CAVALCANTI, 2006.   
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A  infra-estrutura  de  distribuição  de  gás  natural  canalizado  pode  se  constituir 

efetivamente em um gargalo à expansão do consumo de gás natural na maioria dos estados, 

mesmo naqueles contando com malhas de distribuição mais desenvolvidas. Assim, ao contrário 

de países com estrutura de distribuição com elevado grau de maturação, onde o papel de âncora 

é exercido pelos segmentos comercial e residencial e a competição pode se dar em cima do 

preço final (SOARES, 2004), permitindo remover barreiras inerentes às indústrias de rede, uma 

vez que é minimizado o peso do custo fixo na formação do custo do gás, que passa a ter como 

referência destacada o seu custo marginal de curto prazo, no caso brasileiro, a parcela de custo 

fixo, é elevada e dificulta o processo de expansão.  

A oferta por estados e por segmentos, comercializada em novembro de 2005, em cada 

companhia distribuidora, era a seguinte: 

Tabela 44: Gás natural comercializado pelas companhias distribuidoras em novembro de 
2006.

UF
Gás Comercializado (mil m³/dia)

Total Indus-
trial

Automo-
tivo

Residen-
cial

Comer-
cial

Cogera-
ção

Ger. 
Elétrica

CE 886,0 250,0 201,0 0,2 0,5 30,1 403,4

RN 358,0 171,0 185,0 - 1,1 - 0,9

PB 296,0 198,0 98,0 - - - -

PE 3.063,0 738,0 195,0 0,1 0,6 32,3 2.095,9

AL 397,0 292,0 98,0 2,8 4,2 - -

SE 241,0 153,0 87,0 0,4 0,4 - -

BA 3.557,0 2.566,0 249,0 0,5 27,0 714,0 -

MG 2.026,0 1.111,0 270,0 - 21,0 - 625,3

MS 2.077,0 8,0 30,0 - 1,1 - 2.038,5

ES 993,0 871,0 118,0 1,3 3,2 - -

RJ/Ceg 6.291,0 1.984,0 1.913,0 277,0 163,0 233,5 1.720,2

RJ/Ceg-Rio 5.364,0 2.414,0 322,0 3,1 2,0 - 2.622,3

SP/Gás Nat. 951,0 865,0 67,0 9,7 10,2 - -

SP/Gas Bras. 317,0 299,0 16,0 0,6 1,2 - -

SP/Comgas 12.730,0 9.724,0 1.341,0 308,0 276,0 612,0 469,0

PR 619,0 394,0 69,0 1,3 3,2 151,3 -

SC 1.352,0 1.092,0 255,0 0,1 4,9 - -

RS 3.281,0 884,0 170,0 - 7,8 32,8 2.186,0

TOTAL 44.799,0 24.014,0 5.685,0 605,3 526,8 1.806,1 12.161,4
Fonte: Abegás, 2006. 
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Os dados da tabela anterior indicam uma concentração (74,3%) do consumo industrial 

de gás natural em três estados (SP – 45,3%; RJ – 18,3%; BA – 10,7%). Os estados do Sul em 

conjunto  participam  com  9,9%  nesse  mercado,  uma  parcela  aquém  das  possibilidades  da 

economia daquela  região,  em função  do  custo  elevado de  transporte  do  gás  natural  até  lá, 

envolvendo elevada parcela de custo operacional e de amortização do investimento no gasoduto. 

7.3. Perspectivas  de  ampliação  do  transporte  e  da  distribuição  de  gás  natural  nos 

estados

Em termos gerais, a agenda do gás natural no Brasil é influenciada no plano externo pela 

forte elevação dos preços internacionais do petróleo, pela desestabilização do mercado gasífero 

argentino, que suspendeu a possibilidade de importação daquele país, da incerteza da produção 

adicional da Bolívia (até 2010, não deverá acrescentar mais que 4 milhões de m3/dia em sua 

oferta para o Brasil) e da dificuldade técnica, talvez como GNL, de poder contar com o gás 

venezuelano no Brasil (TAVARES, 2006). No plano interno, as dificuldades atuais no mercado 

de gás natural estão relacionadas  com o déficit de oferta previsto para o período 2007/09, a 

inserção  da  geração elétrica  a  gás  natural,  além da  necessidade  de  uma estrutura  clara  de 

precificação do gás natural. (TAVARES, 2006). Por outro lado, os aspectos positivos da agenda 

do  gás  natural  se  relacionam  com  a  perspectiva  de  aumento  de  participação  na  matriz 

energética, seu apelo ambiental, as possibilidades de aumento do emprego como matéria prima 

nas  indústrias  química  e  petroquímica,  a  elevação  do  índice  de  recuperação  de  gás  nas 

plataformas de produção, a perspectiva de emprego em curto prazo do gás natural de Camamu e 

Urucu,  este  em  Manaus, e  as  descobertas de gás  natural  nas  costas  fluminense,  capixaba e 

paulista.     

O mais recente plano da Petrobrás (julho de 2006) indica a intenção de aumentar a rede 

de transporte de gás natural em cerca de 4.000 km até 2010 (PETROBRAS, 2006). Com essa 

implementação,  pretende-se colocar no mercado de consumo de gás natural  até  lá  cerca de 

60,00 Mm³/dia. O processo de expansão da rede de transporte no período 2005/2009 dar-se-á 

em algumas frentes, dentre elas, a ligação de Campinas - Japeri (453 km, com 5,80 Mm³/dia), 

para reforçar a oferta para o Rio de Janeiro e Minas Gerais e a complementação da ligação do 

Sudeste com o Nordeste,  através do Gasene (Gasoduto Sudeste-Nordeste), ligando Cabiúnas 

(RJ) a Catu (BA), com 1.310 km e demanda máxima de 20,00 Mm³/dia, que deverá transportar 

o  gás  natural  excedente  do  Sudeste  (Rio  de  Janeiro  e  Espírito  Santo)  para  o  Nordeste, 

inicialmente  da  ordem  de  8,50  Mm³/dia.  O  Gasene destina-se  basicamente  a  garantir  o 
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suprimento para  a  geração  termoelétrica  emergencial  e  outras  iniciativas.  Adicionalmente, 

devem ser listados o gasoduto Coari – Manaus, de 383 km, com uma demanda a ser atendida da 

ordem de  7,50 Mm³/dia e  o  Gasoduto Lateral  Bolívia  –  Cuiabá (267 km e  2,80 Mm³/dia) 

(TAVARES, 2006). Também deverão ter prosseguimento as obras do gasoduto de Uruguaiana a 

Porto Alegre, de Mossoró (RN) a Pilar (AL), atravessando o interior do Nordeste, do gasoduto 

Guamaré (RN) – Pecém (CE) e do trecho Catu (BA) – Carmópolis (SE) (TAVARES, 2006). 

Ainda com relação ao fornecimento de gás natural transportado no país, nos próximos 

três anos deverá ocorrer uma diversificação tecnológica, com o início da importação de gás 

natural através de GNL, por meio de navios metaneiros e terminais alugados pela Petrobrás, de 

modo a alimentar estações de recebimento e regaseificação nos portos do Rio de Janeiro (RJ) e 

Pecém (CE), que deverão contribuir para um aumento da oferta em cerca de 20 milhões de 

m3/dia, a partir de 2008/2009 (MENICUCCI, 2006).

Finalmente, deve-se destacar o Projeto Malhas, que objetiva a extensão do sistema de 

transporte de gás a alta pressão no país, visando ampliar e interligar a malha de gasodutos das 

regiões  Nordeste  e  Sudeste,  para  atendimento  da  demanda  por  gás  natural  pelas  usinas 
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Figura 78: Rede de transporte de gás natural no Brasil e Mercosul, com projetos de 
expansão.

Fonte: Petrobrás, 2006.



termelétricas constantes do PPT – Programa Prioritário de Termeletricidade (ANP, 2006), mas 

que também ampliará a oferta de gás natural para outros setores econômicos do Nordeste.  

Com relação às redes de distribuição, os planos de expansão das companhias estaduais 

apresentam  perspectiva  de  crescimento  lento,  diante  da  dificuldade  de  capitalização  das 

empresas e da baixa rentabilidade dos investimentos necessários nas obras de expansão dos 

gasodutos de distribuição, considerando as áreas mais densamente ocupadas, impondo custos de 

intervenção  mais  elevados,  assim  como  custos  mais  altos  na  capilarização  das  redes, 

envolvendo pequenas demandas unitárias de gás natural. Ou seja, além de questões relacionadas 

à  escala dos  empreendimentos para a oferta  de gás natural,  outra importante variável  a ser 

considerada  é  a  dispersão  espacial  do  consumo  em  cada  região,  uma  vez  que,  além  dos 

investimentos para os gasodutos de transporte a alta pressão, deve-se prever a expansão de 

malhas de distribuição de gás a baixa pressão (SOARES, 2004). 

Assim, sendo os investimentos, além de dependentes dos tipos de áreas de intervenção, 

também ligados à proporcionalidade com relação às vazões e comprimentos envolvidos1, torna-

se importante uma análise em nível micro econômico da questão, envolvendo a delimitação de 

um dado raio geográfico para a investigação da atratividade do investimento em distribuição. 

Esse ambiente caracteriza-se muitas vezes por demandas individuais pequenas, com quantidades 

numerosas de consumidores, que, em função da dispersão geográfica, pode ser ou não, atrativo 

do ponto de vista econômico (SOARES, 2004). Esta avaliação permitirá, em última análise, 

investigar  se há  compatibilidade entre  o  investimento demandado e  a  oferta  de  gás  natural 

envolvida numa tarifa competitiva.  

No Brasil, a tecnologia de transporte de gás natural por meio de GNL, começa a permitir 

a  distribuição  de  gás  natural  de  forma  competitiva  com  a  distribuição  convencional  por 

gasodutos, caso de empreendimento de geração de GNL na refinaria de Paulínia (SP), admitindo 

o  transporte  rodoviário  de  GNL em distâncias  que  deverão  superar  a  barreira  de  800 km, 

permitindo a antecipação, processo em curso, da operação de mercados consumidores distantes, 

como no Triângulo Mineiro, no sul de Goiás e em Brasília. No caso da distribuição de GNL, os 

investimentos iniciais são menores e o início de operação se dá em prazo bem mais curto, o que 

permite a antecipação da remuneração do capital investido, tendo, todavia, maiores limitações 

1  Nos cálculos de expansão de redes, leva-se em conta o índice US$/m.polegada, dependente do diâmetro da tubulação, diretamente 
ligado à vazão de gás natural envolvida, sendo esta também dependente da pressão, e ao comprimento da tubulação, dependente da 
extensão do trecho considerado. Este índice também está relacionado ao tipo de material da tubulação, à natureza da região de 
intervenção (urbana, acostamento de estradas, geologia do terreno, áreas de segurança ou de preservação ambiental) e à forma de 
instalação (enterrada ou na superfície); em geral, este índice varia de US$ 12 a 20/m.pol  (ABEGAS, 2005).
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quanto à capacidade de transporte máximo de gás natural, servindo na verdade de uma forma de 

antecipação de mercado para o gás natural.

Quanto ao mercado de consumo de gás natural, suas perspectivas de expansão são de 

difícil  prognóstico, pela dependência da política tarifária das empresas distribuidoras, a qual 

apresenta-se  fortemente  ligada  à  forma  de  remuneração  dos  novos  empreendimentos  de 

ampliação da oferta de gás natural pela Petrobrás e seus sócios (expansão de gasodutos de 

transporte, importação de GNL), além dos novos termos de acordo na renegociação de contrato 

de  fornecimento  de  gás  natural  com a  Bolívia,  ocorrida  em 30 de  outubro  de  2006,  e  da 

velocidade de expansão da produção nacional de gás natural nas bacias de Campos, Santos, 

Espírito Santo e Nordeste (TAVARES, 2006). Além disso, existe grande dependência do perfil 

de consumo de cada mercado, considerando suas vertentes distintas de geração termelétrica, 

cogeração, indústria e seus diversos segmentos, transporte, comércio e setor residencial, além 

das possibilidades de emprego do gás natural como matéria prima, aspecto que evidencia grande 

heterogeneidade nos perfis de consumo e exige grande complexidade no processo de análise 

para tomada de decisão. 

À época dos estudos de viabilização do gasoduto Bolívia-Brasil, a Petrobrás constatou a 

necessidade  de  um  fluxo  regular  e  imediato  de  recursos,  cuja  destinação  mais  atrativa  e 

adequada seria a geração termelétrica. A viabilidade destas usinas, contratando gás natural a um 

elevado fator de "take or pay" , implicava na sua utilização na base do sistema de geração e não 

como complementação térmica (TURDERA, 1997). Como se pôde observar, esta estratégia não 

se  desenvolveu  conforme  o  planejamento  inicial,  em  função  da  vulnerabilidade  destes 

investimentos frente à característica hidro-térmica do nosso parque elétrico, que impõe operação 

irregular a estas usinas térmicas (SZKLO, 2001).  

Dessa forma, para a redução dos riscos de investimento na expansão do mercado de gás 

natural e aumento de sua perenidade de operação, transparece a necessidade de estabelecimento 

de uma estratégia de investimento atenta, tanto às alternativas tecnológicas e pólos de consumo 

potencial, como à regularidade da demanda de gás natural, fator que deve ser considerado no 

estabelecimento de contratos de fornecimento, em geral, de longo prazo.    

Com moderada intensidade, o mercado de gás natural irá tender nos próximos cinco 

anos para uma maior dependência externa, com a importação de GNL e pequena parcela de 

aumento de oferta de gás da Bolívia, período que será sucedido em médio/longo prazo por uma 

fase de reversão da dependência externa, após 2010, com o aumento do emprego de gás natural 

de  origem  nacional  (das  costas  capixaba,  fluminense,  paulista  e  baiana  e  de  Urucu) 

(PETROBRAS, 2006). Ao mesmo tempo, em se tratando de oferta de gás natural não associado 

em quase todos os casos, o mercado de gás natural deverá passar a operar de forma mais estável 
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e  flexível,  o  que permitirá  destinar  importantes  blocos  de  energia  para  o  mercado sazonal, 

otimizando e remunerando melhor seu emprego.  

A  seguir,  lista-se a  perspectiva  de  crescimento  da  distribuição  de  gás  natural  pelas 

companhias estaduais:

Tabela 45: Perspectiva de crescimento da distribuição de gás natural pelas companhias 
estaduais.

Fonte: Abegás, 2006.

OBS: Não inclui consumo termelétrico; cenário de preço GN/preço OC 1 A = 0,70; preço GN: city gate; preço OC 1 
A: refinaria

Os números da tabela 45 indicam uma forte tendência de crescimento da oferta de gás 

natural distribuído pelas companhias estaduais, que segundo a espectativa da  Abegás (2006) 

deverá ser da ordem de 85,2% no período de 2006 a 2015, com destaque para a Comgás (SP), 

que deverá contribuir com 23,6% do aumento total e a Gasmig, com 13,5%, dando também 

sinais  para  o  processo  de  interiorização  de  deu  emprego,  com  o  crescimento  intenso  de 

mercados  consumidores,  incipientes  ou  inexistentes  em  2006,  mas  que  já  deverão  ser 

representativos a partir de 2010, como em Goiás (OLIVEIRA, 2006). 
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Tabela 46: Perspectiva de crescimento das redes de distribuição estadual de gás natural no 
período 2007 / 2009 (km).

 D IS T R IB U ID O R A 2006 2007 2008 2009
AL G ÁS            17           19           20           23 

BA H IA G ÁS           112           94         186         386 

CE BG Á S  

CE G                424         428         433         447 

CE G  R IO           137         143         162         136 

CE G ÁS            50           28           80           28 

CIG Á S

CO M G Á S          157         111           95         101 

CO M P AG A S             23           50           40           20 

CO P ER G ÁS            79         117         120         150 

GA S  BR AS ILIA NO            36         153         214           62 

GA S M AR
                    
-            26           12           14 

GA S M IG            38         181         296 
                    
-  

GA S  NA TU R AL  S P S           219         239         123         117 

GA S PIS A
                    
-            10             3              3  

GO IA SG Á S   -            24           34           36 

M S G Á S            30             7             9            32 

M TG Á S            13           35           35           35 

PB G ÁS            10           10           13           13 

PO T IG Á S            35           65           40           30 

SC G ÁS           100           72           79           73 

SE RG Á S            15           10             7              7  

SU LG Á S            40           80           80                    
TO TA L       1.535      1 .9 02      2.0 81      1.71 3 

Fonte: Abegás, 2006

A expectativa de crescimento da rede de distribuição de gás natural  nos estados até 

2009,  feita  a  partir  de  estimativas  das  companhias  estaduais  (ABEGÁS,  2006),  revela  a 

possibilidade de aumento da extensão da rede em 7.231 km ou mais de 50% em relação à rede 

atual (2006), num processo com forte concentração nos estados do Rio de Janeiro (2.310 km) e 

São Paulo (1.627 km), que juntos deverão ser responsáveis por 54,4% da ampliação total da 

rede de distribuição no período, uma perspectiva factível diante do crescimento ocorrido no 

período de 2003 a 2006, quando a expansão da rede de distribuição foi de 4.455 km (32,3%), 

passando  de  9.356  para  13.811  km, e  dos  investimentos  previstos  (OLIVEIRA,  2006), 

mostrados na tabela a seguir.
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Tabela 47: Investimentos previstos (R$ x 106) pelas companhias estaduais de distribuição 
de gás natural na expansão das redes de distribuição.

Empresa
Investimentos (R$ x 106)

2003 2004 2005 2006 2007

Ceg /Ceg Rio 229 317 362 327 294

Comgás 250 300 279 210 169

Gasmig 22 33 72 269 252

SP Sul 60 57 100 72 78

Bahiagás 42 46 50 85 97

Sub-total 603 753 863 963 890

(%) 83,3 78,8 71,9 71,5 72,4

Total Geral 724 955 1.201 1.374 1.229
Fonte: Abegás, 2006 

Os investimentos previstos pelas companhias de distribuição de gás natural para o ano 

de 2007 evidenciam uma forte participação dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 

Paulo e Bahia, que juntos deverão representar 72,4% de um total a ser investido de R$ 890 

milhões (OLIVEIRA, 2006).

7.4. Oferta de Gás Natural por Estados 

A seguir, descrevem-se as possibilidades de atendimento da demanda de gás natural da 

indústria de cerâmica vermelha, a partir da confrontação com a  infraestrutura de oferta de gás 

natural em cada estado, avaliada pela sua localização relativa e condições de oferta nas regiões, 

municípios  e  pólos  de  produção  de  cerâmica  vermelha,  levando-se  em  conta  as  redes  de 

distribuição existentes de gás natural, com dados sobre sua extensão e montantes distribuídos e 

suas  perspectivas  de  expansão.  Por  fim,  foi  realizada  a  estimativa  de  um percentual  geral, 

definido para cada estado, avaliando a possibilidade de difusão do gás natural na  indústria de 

cerâmica vermelha, nas condições atuais. 

7.4.1. Rio Grande do Sul

A distribuição de gás natural no estado ocorre na região metropolitana de Porto Alegre, 

na  região  da Serra  Gaúcha (Caxias  do Sul,  Bento Gonçalves,  Farroupilha,  Carlos  Barbosa, 

Garibaldi), além de cidades como Eldorado do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo 

Bom, Cachoeirinha, Canoas, Charqueadas, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Esteio, Triunfo, São 

Leopoldo e Gravataí, num total de 19 municípios, com uma rede de distribuição de 387 km 

225



(ABEGAS, 2006). Em 2005, o mercado industrial da Sulgás atendia 65 unidades industriais, 

com um volume de 510.000 m³/dia (2,5% da venda industrial  de  gás natural  no país),  mas 

envolvendo um fornecimento quase inexistente para o segmento de cerâmica vermelha, ainda 

que a Sulgás já atingisse diversos municípios de importância para o segmento, como as cidades 

de Campo Bom, Farroupilha, Feliz e  Gravataí. Estes municípios  congregam 33 indústrias de 

cerâmica vermelha, com uma perspectiva de atendimento em médio prazo da cidade de Ipê, 

outro centro produtor do segmento de cerâmica vermelha no estado  (ABEGAS, 2006). 

Um importante gasoduto de transporte da Petrobrás, que iria ligar Uruguaiana a Porto 

Alegre,  passando  por  34  municípios  importantes  no  segmento  de  produção  cerâmica, 

envolvendo cerca de 70 empresas, boa parcela de médio e grande porte, sendo 11 delas em 

Santa Maria, teve suas obras paralisadas, em virtude da crise do gás argentino1.  O gasoduto 

transportaria 12 milhões de m³/dia de gás natural. Este gasoduto teria um total de 615 km e já 

contava com um trecho concluído de 50 km. Outro gasoduto, também com capacidade de 12 

milhões de m³/dia, mas de possibilidade remota na década de 90, cujo projeto também veio a ser 

abandonado foi o que traria gás argentino, mas  passando pelo Uruguai; entraria no Brasil pela 

cidade de Jaguarão, no extremo sul, e passaria próximo a Pelotas, Rio Grande e outras cidades 

ao sul de Porto Alegre. A operação dos dois referidos gasodutos estabeleceria uma perspectiva 

de redução do preço final do gás natural, em função do preço então mais baixo do gás argentino 

em relação ao boliviano (menores custos inicial e de transporte) (PETROBRÁS, 2000).

1 A crise de abastecimento do gás da Argentina, país onde o gás natural responde por 44% da matriz energética, sobreveio no 
inverno de 2004. Dentre os diversos fatores que contribuíram para isso, destacam-se: o processo de privatização de toda a cadeia 
de hidrocarbonetos no início dos anos 90, o aquecimento da demanda, com a retomada do crescimento econômico após a crise de 
2001/2002, o fim da paridade cambial, a forte desvalorização cambial e o posterior congelamento dos preços a um terço do valor 
anterior, o aumento das exportações para o Chile e o aumento sazonal do consumo de gás  natural no referido inverno, fazendo 
com que o gás natural passasse a representar naquele momento, mais de 50%  da matriz energética do país.  Com isso,  foi 
interrompido o projeto de aumento do fornecimento de gás natural argentino para o sul do Brasil. Para maiores detalhes, ver 
PETROBRAS, 2006.    
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Figura 79: Sistema de distribuição de gás natural no Rio Grande do Sul (acima), com 
detalhe para a rede de distribuição na região de Araricá.

Fonte: SulGas, 2005.

7.4.2. Santa Catarina 

A oferta de gás natural pela SCGás em 2005 permitiu  atingir a venda na indústria da 

ordem de 1.050.000 m³/dia (5,2% da venda industrial de gás natural no país) (ABEGÁS, 2005) 

atendendo em trinta municípios, a mais de 100 clientes, um terço deles do setor cerâmico, sendo 
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16 no segmento de cerâmica de revestimento.  As áreas de atuação da SCGás se dividiam em 

2005 nas quatro regiões a seguir: 

Região Norte – atingindo próximo ao litoral, as cidades de Joinville, São Francisco do 

Sul, Araguari e Barra Velha, e em direção ao interior, as cidades de Guaramirim, Jaraguá do 

Sul, Schroeder, Corupá, São Bento do Sul e Rio Negrinho, as duas últimas junto à fronteira com 

o Paraná;

Região de Itajaí – atingindo junto ao litoral, Itajaí, Navegantes e Ilhota e em direção ao 

interior, Brusque, Gaspar, Blumenau, Indaial, Timbó e Pomerode;

Região de Florianópolis – Florianópolis, Tijucas e São José;

Região Sul – Criciúma, Cocal do Sul, Tubarão, Morro da Fumaça, Içara, Urussanga, 

Nova Veneza e Forquilhinha.  

Figura 80: Linhas de distribuição de gás natural no Estado de Santa Catarina.
Fonte: SCGás, 2005.

Em 2005, as tarifas de gás natural, já com imposto, praticadas pela SCGás para as faixas 

mais usuais para as unidades industriais do setor cerâmico são (R$/m³):

Tabela 48: Variação da tarifa de gás natural em função das faixas de consumo, na área de 
distribuição da SCGás.

Faixas de consumo de gás natural (m3/dia) Preço médio do gás natural na faixa (R$/m3)

101 a 1000 0,7429

1001 a 5000 0,7058

5001 a 10000 0,6910

10001 a 25000 0,6833
Fonte: SCGás, 2005
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             Diante da localização dos três grandes pólos de produção de cerâmica vermelha do 

estado próximos à rede de distribuição de gás natural, na região leste do estado e levando em 

conta que a SCGás conta com a terceira maior rede de distribuição de gás natural do país,  é 

possível estimar em 80% o percentual de indústrias do segmento, que podem ser atendidas pela 

estrutura de distribuição do gás natural.    

7.4.3. Paraná

A Compagás contava em 2006 com uma rede de 450 km de extensão, atendendo aos 

municípios de Curitiba, Ponta Grossa, Palmeira, Balsa Nova, Araucária, Campo Largo e São 

José dos Pinhais, os três últimos na região da Grande Curitiba (ABEGAS, 2006). O atendimento 

industrial (82 indústrias totalizando uma demanda média de 520.000 m³/dia) representa 78% do 

montante  fornecido.  Da oferta  industrial  cerca de 21% (106.000 m³/dia)  se destina ao setor 

cerâmico, mas sem nenhuma participação do segmento de cerâmica estrutural. Com relação às 

previsões  de  ampliação  da  oferta  de  gás  natural  pela  Compagás,  as  próximas  metas  são  o 

atendimento nos próximos dois anos (até 2008) de mais 15 municípios (ABEGÁS, 2006). A 

parte de importância mais destacada se refere ao eixo Londrina - Maringá, envolvendo também 

as cidades de Rolândia, Cambé, Arapongas, Apucarana, Mandaguari, Cambira, Jandaia do Sul, 

Marialva e Sarandi, totalizando 11 municípios do norte do estado. Essa área de atendimento 

encontra-se próxima das indústrias de cerâmica vermelha do pólo do Médio Baixo rio Ivaí, entre 

15 e 50 km ao sul/sudoeste de Maringá; esta futura rede de distribuição estaria também próxima 

do  pólo  do  Norte  Pioneiro,  localizado  entre  Londrina  e  Cambará,  passando  por  Cornélio 

Procópio. Uma das possibilidades de atendimento em médio prazo (até 2008) da companhia 

distribuidora é através de GNC nas cidades de Telêmaco Borba (a 120 km de Ponta Grossa, 

numa fábrica de celulose e papel da Klabin), Arapoti (a 135 km ao norte de Ponta Grossa, numa 

fábrica  de  papel  e  celulose  da  Ipacel)  e  São Mateus  do Sul  (a  150  km de Curitiba,  numa 

indústria  de  mineração).  O  mesmo  tipo  de  iniciativa  pode  ser  implementado,  caso  seja 

comercialmente viável, para as regiões de cerâmicas vermelhas, como no eixo Prudentópolis - 

Imbituva, localizado a 60 / 90 km de Ponta Grossa, de onde o gás natural poderia ser extraído, 

comprimido e transportado, destacando que este é o pólo com maior incidência de fornos túnel 

(11%) e Hoffman (8%), equipamento mais propício para o emprego do gás natural (ver capítulo 

3).

A  distribuidora  local  de  gás  natural  apresentava  em  2005  uma  diretriz  de  estudos 

contemplando os  projetos de transporte de GNC em distâncias até 100 km (ABEGÁS, 2005), 

incluindo uma avaliação da Compagás para o atendimento da cidade de Paranaguá, no litoral do 

estado, onde não há todavia concentração de indústrias de cerâmica vermelha. Potencialmente, a 
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Compagás  conta  com  um  grupo  de  cerca  de  vinte  empresas  de  vários  setores  industriais 

(nenhuma do setor  cerâmico),  em oito municípios distintos Colombo, Fazenda Rio Grande, 

Quatro  Barras,  Pinhais,  Ponta  Grossa,  Paranaguá,  Telêmaco  Borba  e  Arapoti,  com  a 

possibilidade de comercialização inicial de 30.000 m³/dia (ABEGÁS, 2005).

Diante do quadro descrito, em que cerca de 70% dos pólos de produção de cerâmica 

vermelha  encontra-se no  interior  do  estado  e  considerando  que  a  rede  de  distribuição  da 

Compagás ainda se encontra limitada em sua extensão e amplitude de atendimento, quase que 

restrita à região da Grande Curitiba,  estima-se em 30% o percentual de possível atendimento 

com gás natural para as indústrias de cerâmica vermelha do estado.  

7.4.4. São Paulo 

O estado de São Paulo apresenta uma posição geográfica favorável com relação aos 

gasodutos de  transporte de  gás  natural  da Petrobrás,  considerando que os seus traçados em 

direção à Grande São Paulo permitiram a passagem por importantes regiões econômicas do 

estado, como o Vale do Paraíba (gasoduto do Rio de Janeiro) e regiões norte – central e sul-

sudoeste (gasoduto da Bolívia),  além de Santos (Mexilhão) – 12 milhões m³/dia,  a partir  de 

2009 (ABEGÁS, 2006). 

Figura 81: Linhas de transporte de gás natural no Estado de São Paulo.
Fonte: Petrobrás, 2005.

A distribuição de gás natural no estado de São de Paulo ocorria em 2005 em três áreas 

de concessão:

• Comgás

Maior distribuidora de gás natural do país, envolvendo o atendimento da Grande São 

Paulo e importantes municípios do Vale do Paraíba, Baixada Santista, região de Campinas e 

mais ao norte, numa área atendida por 3.100 km de rede (ABEGÁS, 2005), comercializando 
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o gás natural em 41 municípios, dentre os quais São Paulo, Campinas, Jundiaí, Mogi Guaçú, 

São José dos Campos, São Carlos, Porto Ferreira, Taubaté, Rio Claro e Limeira. Na área 

industrial,  o montante de gás natural distribuído em 2005 era da ordem de 7,4 milhões 

de m³/dia (37% da venda industrial de GN no país), com o setor cerâmico responsável por 

16,7% (1.236.000 m³/dia) das vendas industriais da companhia; a empresa pretende até 2010 

atender  aos  municípios  de  Campo Limpo Paulista,  Franco  da Rocha,  Itupeva,  Amparo, 

Araras, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Leme, Pedreira, Tambaú, Taboão da Serra, Barueri, 

Carapicuíba,  Ribeirão  Pires,  Santos  e  São  Vicente  (ABEGÁS,  2005).  Dentre  esses 

municípios, com relação à possibilidade de ampliação do consumo de gás natural no setor 

cerâmico, se destacam Tambaú (cerâmicas de revestimento ainda não atendidas, como a 

Atlas,  Lepri,  San Marino e  Del  Favero),  Leme (fábrica  de telhas da Uralita),  Itupeva e 

Cabreúva (as duas, com duas unidades de produção de cerâmica vermelha). 

Figura 82: Rede de distribuição dentro da área de concessão da Comgás.
Fonte: Comgás, 2005.

Em 2006, teve início a operação de um projeto conjunto da Petrobrás com a White 

Martins  (Empresa  Gaslocal),  de  fornecimento  de  GNL,  por  via  rodoviária,  a  partir  da 

refinaria de Paulínea, destinado ao atendimento de municípios como Ribeirão Preto e São 
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Carlos e futuramente Ubrelândia, Goiânia e outras. Algumas empresas paulistas, como a 

Mangels e a Marilan, já operam com GNL.

• Gás Natural SPS:

Envolvendo um total de 93 municípios, as regiões sudoeste, litoral sul e Vale da 

Ribeira,  atendendo a 16 municípios, dentre os quais Itu, Sorocaba, Itapetininga, Itapeva, 

Avaré, Tatuí, Mairinque e Araçariguama, através de uma rede de distribuição de 650 km, 

comercializando o gás natural para mais de 100 indústrias. A venda industrial representava, 

em 2005, 780 mil m³/dia (3,9% da venda industrial de GN no país); a empresa vem também 

desenvolvendo projetos pioneiros de comercialização do gás natural através do transporte de 

GNC, até regiões num raio de 120 km em torno dos pontos de extração, como no caso da 

Cerâmica Avaré, município de Avaré, que passou a receber gás natural (18.000 m³/dia) a 

partir  de novembro de 2004, através desse sistema, recebendo quatro carretas diárias.  A 

referida empresa corria o risco de fechar ou de se transferir para outro município, por falta 

de competitividade na operação com GLP. A Cerâmica Cepisa deverá ser o próximo cliente 

na  região.  O  sistema  envolve  a  participação  da  empresa  Servicomfort  (do  grupo  Gás 

Natural) para a extração e compressão do gás natural e a Ultracargo no serviço de transporte 

rodoviário, empregando carretas da Neogás. O intento do projeto é comercializar o GNC 

num total de 80.000 m³/dia nos próximos anos em três cidades (Avaré, Registro e Itupeva), 

as três num raio de até 120 km das estações de extração, procurando antecipar em cerca de 

quatro  anos  o  estabelecimento  de  um  mercado  consumidor  de  gás  natural  na  região 

alimentado por uma rede local de distribuição convencional a ser construída nos próximos 

dois anos em polietileno de alta densidade, com 12 km de extensão, visando atender uma 

demanda futura na região de 400.000 m³/dia. 
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Figura 83: Rede de distribuição dentro da área de concessão da Gas Natural 
SPS.

Fonte: Gas Natural SPS, 2005.

Obs: Na área  da Gas Natural  SPS, as prefeituras  de algumas cidades  têm  tomado 

iniciativas de isenção de impostos municipais (IPTU, ISS e taxas diversas) por 

longos  períodos  para  que  no  processo  de  expansão  da  rede  possam  atrair 

empresas consumidoras de gás natural.  

• Gás Brasiliano

Envolvendo a área norte - noroeste do estado, atendendo a municípios como Lins, 

Araraquara  e  São  Carlos,  com  uma  rede  de  135  km  e  uma  venda  industrial  para  20 

indústrias de 238 mil m³/dia, equivalente a 1,2% da venda industrial no país, localizadas em 

Araçatuba, Escalvado, São Carlos e Porto Ferreira, no caso desta última, a Cerâmica Porto 
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Ferreira, com um consumo de 60.000 m³/dia. Até 2007, a empresa deverá contar com mais 

190  km  de  rede  atendendo  os  municípios  de  Boa  Esperança,  Matão  e  Ribeirão  Preto 

(ABEGÁS, 2006). Também está previsto o atendimento do município de Barra Bonita com 

GNC, objetivando comercializar o gás natural para seis indústrias cerâmicas, num total de 

50.000 m³/dia (ABEGÁS, 2006). 

Figura 84: Rede de distribuição dentro da área de concessão da Gás Brasiliano.
Fonte: Gás Transbrasiliano, 2005.

No total, o volume distribuído, a partir do gás do Rio de Janeiro e da Bolívia para a 

indústria paulista (8.518.000 m³/dia), representa 42% da distribuição industrial de gás natural no 

país (ANP, 2006). Considerando a razoável extensão do estado e a conseqüente necessidade de 

investimentos na ampliação da rede de distribuição, algumas iniciativas de atendimento com 

GNC vêm sendo estudadas e postas em prática pela Petrobrás, White Martins e distribuidoras 

locais,  inclusive  no setor  cerâmico,  ainda que representassem ainda muito pouco em 2006. 

Objetivam adiantar o estabelecimento de mercados consumidores de gás natural em municípios 

a distâncias entre 50 e 150 km, no caso do GNC ou mais de 800 km, no caso do GNL.   

No estado de São Paulo, a evolução do consumo de gás natural no setor cerâmico vem 

sendo grande, tendo passado de 129.000 m³/dia em 1999 (8,4% da matriz energética, incluindo 

a eletricidade) para 880.000 m³/dia em 2002 (MATSP, 2004; BRASILENERGIA, 2005). Nesse 

crescimento de participação, o gás natural fez decrescer na cerâmica paulista entre 1999 e 2003 

o volume anual consumido de GLP de 166.000 t/ano para 69.000 t/ano (BRASILENERGIA, 

2005). O volume de GLP substituído (97.000 t/ano) representa uma redução em 8,6% na parcela 

de GLP importado pelo país em 2005, significando uma economia de divisas da ordem de US$ 

30 milhões / ano (BRASILENERGIA, 2005; MATSP, 2004).

O consumo incorporado de gás natural na substituição de GLP na cerâmica paulista foi 

da  ordem de 330.000 m³/dia,  levando a  verificar  que a  outra  parcela  de  penetração do  gás 
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natural, por volta de 400.000 m³/dia, corresponde à substituição de óleo combustível, lenha e 

resíduos vegetais (BRASILENERGIA, 2005). A maior parcela de penetração do gás natural 

ocorreu na cerâmica de revestimento, por sua representatividade no consumo total do setor e 

pela viabilidade técnica e econômica de substituição do GLP e do óleo combustível em seus 

fornos.   

Com  a  considerável  extensão  geográfica  do  estado,  algumas  regiões  econômicas 

encontram-se ainda distantes da rede de distribuição de gás natural, como parte da região oeste, 

por exemplo. Todavia, nas regiões de maior importância econômica do estado, como o vale do 

Paraíba, regiões de Campinas e Grande São Paulo e ao longo do percurso do gasoduto Bolívia- 

Brasil, e, em particular, nos dois maiores centros de produção de cerâmica vermelha do estado 

(regiões de Itu e Tatuí), o estado apresenta significativa rede de distribuição, que se constitui na 

maior do país, considerando a participação das  três concessionárias estaduais de distribuição de 

gás natural.  Diante deste  quadro,  estabeleceu-se uma estimativa  de atendimento de 60% da 

indústria cerâmica do estado.   

7.4.5. Rio de Janeiro 

O mercado de gás natural no estado é atendido exclusivamente pelo gás da Bacia de 

Campos, uma área de exploração de petróleo, mas com gás associado. Por não necessitar de 

uma extensa e cara rede de transporte para atender a um mercado consumidor tão próximo, além 

de já contar com uma rede de distribuição quase tão extensa quanto à do estado de São Paulo, o 

estado  conta  com  um  insumo  energético  competitivo  em  termos  de  custo  final  (insumo, 

transporte e distribuição), em comparação com o gás proveniente da Bolívia,  que atende as 

redes de distribuição do Sul e parte do Sudeste. As perspectivas de ampliação do atendimento 

são positivas, em virtude da exploração futura do gás natural da bacia de Santos (região de 

produção  BS-500), com possibilidade de produção de 20 milhões m3/dia de gás natural não 

associado, a partir de 2010 (ANP, 2006) e da importação de GNL através do porto do Rio de 

Janeiro, a partir de 2009 (PETROBRÁS, 2006). Fora isso, existe a perspectiva de aumento da 

oferta de gás natural da costa fluminense, em virtude da colocação em prática dos projetos de 

recuperação de gás natural nas plataformas da região produtora de Campos.

O atendimento no  estado é  realizado por  duas  distribuidoras:  a  CEG,  que opera  na 

região do Grande Rio e a CEG RIO, que atende ao interior. Juntas, as duas atendem ao segundo 

maior mercado de distribuição de gás natural no país, equivalente a 23,9% da comercialização 

total no país (ANP, 2006). Em termos de atendimento industrial, as duas companhias somadas 

fornecem por volta de 3.650.000 m³/dia, valor equivalente a 18,1% da destinação industrial do 

gás natural no país (ANP, 2006). 
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Figura 85: Linhas de transporte de gás no Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: CEG e CEG-Rio, 2005.

A CEG RIO, criada em 1999, atende a 65 municípios localizados nas regiões norte, 

noroeste, baixadas litorâneas, serrana e do médio Paraíba, centro sul e baía da Ilha Grande, 

através de uma rede de 383 km (ABEGAS, 2006). Comercializou em média 2.130.000 m³/dia 

em 2005  para  o  setor  industrial  (ABEGAS,  2005),  parcela  que  inclui  o  atendimento  a  18 

indústrias de cerâmica vermelha no norte fluminense (QUESTIONÁRIOS, 2005), através de um 

gasoduto e ramais de distribuição de 27 km (investimento de R$ 5 milhões, realizado em 2001) 

(ABEGAS, 2005) no município de Campos, nos distritos de Tapera e Baixada, este, na estrada 

que liga ao litoral, onde se encontra a maioria das empresas de cerâmica vermelha da região 

(SINCERCAMPOS, 2005). Além de ter subsidiado as instalações, através do fornecimento de 

queimadores,  válvulas  e  tubulações  internas  nas  empresas  (investimento  de  R$ 1,4  milhão) 

normalmente  a  cargo  das  empresas,  a  CEG RIO pôs  em prática  uma  política  especial  de 

incentivo através  de  preços  estabelecida pela  legislação estadual  (Lei  Estadual  3916 -  “Lei 

Sérgio Cabral”) para o setor de cerâmica vermelha no estado do Rio de Janeiro, com isenção 

plena por dez anos de ICMS1  no fornecimento de gás natural, redução de 20% na alíquota do 

preço do gás natural (idem), além de criação de compromisso de investimento de parte do lucro 

da empresa na área social,  em benefício dos empregados da empresa (sede social,  creche e 

programas sociais). Além disso, a prefeitura de Campos passou a conceder isenção de ISS (5%), 

através de lei municipal, fazendo com que a tarifa do gás natural ofertado na região para as 

1  ICMS – imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços; apresenta alíquotas variáveis, conforme a natureza do 
produto ou do serviço.
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empresas do segmento cerâmico  ficasse da ordem de R$ 0,43 a 0,47 / m³ (março de 2005), 

conforme o consumo, caracterizando a situação mais favorável no país, em termos de preço para 

o segmento de cerâmica vermelha, já que em outras regiões do país as tarifas, na mesma época 

(março de 2005) superavam o valor de R$ 0,60 / m³ (ABEGAS, 2005).

Esta vantagem comparativa não vem sendo aproveitada do modo esperado, já que em 

função do preço variável da lenha e da serragem na região (de R$ 25,00 a 45,00/ m³), apenas 

algumas empresas  vêm usando de modo efetivo o gás  natural  em seus  fornos,  no caso  de 

produtos de valor agregado mais alto e de fornos de melhor desempenho, mesmo assim, de 

maneira consorciada com a serragem de madeira e em proporções variáveis, conforme o preço 

da mesma. Nos últimos seis anos, desde que o gás natural passou alimentar o grupo pioneiro de 

18 cerâmicas, somente cinco delas empregaram o gás natural em proporções efetivas, da ordem 

de 1.500 a 2.000 m³/dia em cada empresa, o que permite estimar que o consumo de GN nas 

cerâmicas da região estaria por volta de 10 a 15.000 m³/dia. Apesar disso, as perspectivas são de 

gradual  elevação  do  consumo  de  gás  natural,  tanto  pela  contratação  em  2005  de  novos 

consumidores no segmento de cerâmica vermelha, como em função da tendência de elevação de 

preços da lenha e dos resíduos vegetais e mesmo da perspectiva de falta de fornecimento de 

lenha, levando em conta a tendência de aumento do controle ambiental na exploração desse 

insumo.

Além da região de Campos, através de gasoduto, existe a perspectiva futura da CEG 

RIO  atender a região serrana com GNC,  onde estão instalações importantes do segmento de 

cerâmica vermelha nas regiões de Paraíba do Sul, Três Rios, Barra Mansa e Barra do Piraí. 

Mesmo levando em conta que alguns desses municípios já são atendidos com redes de gás, é 

preciso levar os ramais de distribuição até as instalações industriais,  muitas vezes em áreas 

isoladas, sem empresas âncora próximas, o que exigirá em muitos casos a adoção da solução do 

GNC, que se apresenta rentável e atrativa em raios de fornecimento de até 150 km, dependendo 

do diferencial de preços entre o GNC e o combustível concorrente, da qualidade da via de 

transporte e outros aspectos (SCHWOB, 2003). A previsão de expansão da distribuição de gás 

natural da empresa inclui os municípios de Três Rios, Paraíba do Saul, Teresópolis, Quatis e 

Paulo de Frontin, até o final de 2006, Cachoeira de Macacu, em 2007 e Nova Friburgo, em 2008 

(CEGRIO, 2006).   

Já a CEG, criada em 1854, é a maior empresa de distribuição em número de clientes, 

através de uma rede de 2.349 km, atendendo aos municípios do Rio de Janeiro, Belfort Roxo, 

Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Itaboraí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Nilópolis, 

Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Paracambi, São Gonçalo, Tanguá, Seropédica, e São João de 

Meriti.  Itaboraí, que  passou  a  receber  o  gás  natural  no  final  de  2004,  agrupa  importante 
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quantidade de empresas (cerca de 30) de cerâmica vermelha. Quanto à previsão de expansão, a 

empresa deverá passar a atender o município de Mangaratiba em 2007 e de Maricá, em 2008 

(ABEGÁS, 2006). 

Diante do quadro descrito, em que dois dos três pólos de produção cerâmica vermelha já 

são atendidos (Campos e Itaboraí) pelo gás natural, com a região do terceiro (Região Serrana) 

devendo ser atendida até o final de 2007, e ainda levando em conta a reduzida área do estado e 

que o mesmo conta com a segunda maior rede de distribuição de gás natural do país, considera-

se de 80% o percentual de empresas cerâmicas que podem ser atendidas pelo gás natural. 

7.4.6. Minas Gerais

O mercado de gás natural em Minas Gerais é atendido desde 1993, quando a Gasmig 

começou a receber o insumo da Bacia de Campos, via Rio de Janeiro, através de um gasoduto 

de transporte da Petrobrás de cerca de 300 km (ABEGAS, 2006). Em 2006, a empresa contava 

com uma rede de distribuição de 128 km, atendendo aos municípios de Betim, Contagem, Belo 

Horizonte, Vespasiano, Ibirité, São José da Lapa, Juiz de Fora e Barbacena, envolvendo 58 

clientes  industriais  com uma  demanda  de  1.090.000 m³/dia,  que  representava  65% de  suas 

vendas e 5,4% da oferta industrial de gás natural no país. A empresa pretende expandir sua rede 

até 2008, numa extensão de 90 km, até Sete Lagoas, no Vale do Aço, onde visa implantar uma 

rede  de  280  km  de  distribuição  de  gás  natural  para  as  empresas  da  região,  na  maioria, 

siderúrgicas  e  metalúrgicas  (ABEGÁS,  2006).  Até  2010,  também  pretende  atuar  junto  à 

Petrobrás para a implantação de gasodutos de transporte para as regiões do Sul de Minas e 

Triângulo Mineiro, valendo dizer que nesta última região se localizam importantes pólos de 

produção de cerâmica vermelha do estado, principalmente de telhas (região de Monte Carmelo), 

produtos  de  maior  valor  agregado,  que  pode  mais  facilmente  incorporar  o  gás  natural 

(SCHWOB, 2005). Através da empresa Gaslocal (Petrobrás e White Martins) o estado de Minas 

Gerais deverá começar a receber GNL por via rodoviária em 2007, nas cidades de Poços de 

Caldas e Andradina (WHITE MARTINS, 2006). 

A  extensa  área  do  estado  de  Minas  Gerais  (superior  a  500.000  km2),  a  ampla 

distribuição geográfica de seus pólos de produção de cerâmica vermelha e a ainda pequena rede 

de distribuição de gás natural permitiram, nessas condições, estimar um percentual de apenas 

20% no atendimento com gás natural para as indústrias de cerâmica vermelha de Minas Gerais.
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Figura 86: Linhas de transporte de gás natural no Estado de Minas Gerais.
Fonte: Gasmig, 2005.
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7.4.7. Espírito Santo

A BR Distribuidora, concessionária de distribuição de gás natural canalizado no Espírito 

Santo, opera desde 1994 no mercado capixaba e recebe gás natural de mar e de terra, da região 

de São Mateus no norte do estado (ABEGAS, 2006). Em 2005, operava na região da Grande 

Vitória (Vitória, Viana, Vila Velha, Serra e Cariacica), comercializando cerca de 1.150.000 m³ 

de gás natural por dia,  destinando cerca de 90% desse montante para o setor industrial  (23 

clientes,  com demanda de 1.040.000 m³/dia),  valor  que representa  5,1% da comercialização 

industrial do gás natural no país  (ABEGAS, 2006). As reservas de gás natural do estado, em 

fase de investimento para exploração, nos próximos anos, deverão fornecer a partir de 2008, um 

montante de 8,5 milhões de m³/dia (PETROBRÁS, 2006). 

As vendas industriais  para a Cia.  Vale do Rio Doce representam 51% do total  e  as 

vendas para o setor cerâmico, cerca de 8% ou 83.200 m³/dia, correspondente a duas plantas de 

produção de pisos  e  revestimentos.  As tarifas praticadas pela  distribuidora encontram-se na 

faixa de consumo médio de uma cerâmica estrutural (350 a 3.500 m³/dia), em torno de R$ 0,46 

/ m³, valor bem abaixo da média cobrada pelas distribuidoras da maioria dos outros estados. 

Em março  de  2005,  as  tarifas  de  gás  natural,  já  com imposto,  praticadas  pela  BR 

Distribuidora para as faixas mais usuais para as unidades industriais do setor cerâmico eram de 

(R$/m³) :

Tabela 49: Variação do preço médio do gás natural por faixa de consumo na área de 
distribuição da Petrobrás.

Faixas de consumo de gás natural (m3/dia) Preço médio do gás natural na faixa (R$/m3)

70 a 350 0,4798

350 a 3500 0,4575

3500 a 10000 0,4544

10000 a 50000 0,4469
Fonte: Petrobrás, 2005

                      Para o Espírito Santo, estimou-se um percentual de 60% de possibilidades de 

atendimento, diante da sua pequena extensão geográfica, da concentração  de empresas em áreas 

próximas do litoral, da perspectiva próxima de crescimento da rede de transporte ao longo de 

seu litoral, com a construção em curso do gasoduto  Gasene (Gasoduto Sudeste-Nordeste) e do 

forte crescimento previsto para a oferta local de gás natural, com a intensificação da exploração 

e  produção na região de Peroá-Cangoá,  além de jazidas em terra,  na região meio norte do 

estado.   
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7.4.8. Bahia

    
Figura 87: Linhas de transporte e distribuição de gás natural na região de Salvador e 

municípios próximos (esquerda) e na região do Recôncavo baiano (direita).
Fonte: Bahiagás, 2005.

Criada em 1991, a Bahiagás começou a comercialização do gás natural canalizado em 

1994. Hoje, recebe o gás natural extraído na região de Candeias, próxima a Salvador, e atende a 

cerca  de  90  clientes  industriais,  localizados  no  Pólo  Petroquímico  de  Camaçari,  Centro 

Industrial de Aratu, Candeias, Alagoinhas e Litoral Norte (ABEGAS, 2006). 

A venda industrial da companhia (cerca de 2,4 milhões m³/dia) representava em 2005 

64% das vendas totais e cerca de 12% da venda industrial no país (ABEGAS, 2006). A futura 

operação do gasoduto GASENE deverá  promover  aumento da oferta  de  gás natural  para  o 

Nordeste e para a Bahia, em particular; o gasoduto deverá interligar a região sudeste do país ao 

sul  da  Bahia,  através  do  crescimento  da  exploração  do  gás  de  Campos  e  Espírito  Santo  e 

começo da exploração do gás de Santos.

Em março de 2005, as tarifas de gás natural, já com imposto, praticadas pela Bahiagás 

para as faixas mais usuais para as unidades industriais do setor cerâmico eram de (R$/m³):

Tabela 50: Variação da tarifa do gás natural com as faixas de consumo na área de 
distribuição da Bahia.

Faixas de consumo de gás natural (m3/dia) Preço médio do gás natural na faixa (R$/m3)

0 a 500 0,5349

500 a 1.000 0,5170

1000 a 5.000 0,4924

5000 a 10000 0,4801
Fonte: Bahiagás, 2005
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              O estado da Bahia apresenta, como Minas Gerais,  uma considerável extensão 

geográfica, com ampla distribuição de seus pólos de produção cerâmica em seu território, o que 

dificulta o  atendimento com gás natural  em diversas  regiões,  como o norte e sudoeste do 

estado. Por outro lado, a Bahia conta com uma rede de distribuição de gás natural em processo 

de  crescimento  na  Grande  Salvador  e  na  região  do  Recôncavo  baiano,  como em Feira  de 

Santana, onde existem pólos de produção cerâmica, além ter a perspectiva de ampliação breve 

da rede de transporte, com a extensão do Gasene no sul do estado. Diante dessa perspectiva 

próxima, considera-se de 30% o percentual de atingimento pela rede de gás natural em curto 

prazo das empresas de cerâmica vermelha da Bahia.    

7.4.9. Sergipe 

A Sergás é a concessionária de serviços de distribuição de gás natural canalizado no 

estado, possuindo em 2006 uma rede de distribuição de 67 km e atendendo a um volume de 

vendas para a indústria de 125.000 m³/dia (25 clientes), equivalente a 63% das vendas totais da 

companhia e a 0,6% de toda a venda de gás industrial no país (ABEGAS, 2006). Os municípios 

atendidos são: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Rosário do Catete, Carmópolis e 

Itaporanga D’Ajuda.  

O setor cerâmico consumia em 2005 no estado 44.820 m³/dia de gás natural, valor que 

representa  22,4%  das  vendas  totais  da  empresa,  montante  destinado  a  duas  indústrias  de 

cerâmica de revestimento (SCHWOB, 2005).  Os pólos de cerâmica vermelha nos municípios 

de  Itabaiana,  Itabaianinha,  Capela,  Siriri  e  Umbaúba,  que  englobam  quase  a  metade  das 

empresas de cerâmica vermelha do estado, ainda não são atendidos com gás natural, porém 

situam-se  em regiões  próximas.  Assim,  considerando-se  a  pequena  extensão  do  estado  e  a 

concentração  das  empresas  próximas  a  Aracaju,  considerou-se  de  50%  o  percentual  de 

atingimento das empresas de cerâmica vermelha pelo gás natural no estado de Sergipe. 

7.4.10. Alagoas 

A Algás iniciou suas operações em 1994 e  em 2005 apresentava vendas industriais de 

gás natural de 300.000 m³/dia (77% das vendas da companhia e 1,5% das vendas de gás natural 

para a indústria no país), através de uma rede de distribuição de 140 km (ABEGAS, 2006). Os 

principais  municípios  atendidos  são:  Maceió,  Arapiraca,  Pilar,  Campo  Alegre,  Rio  Largo, 

Atalaia e Marechal Deodoro. 
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Figura 88: Linhas de transporte de gás natural no Estado de Alagoas.
Fonte: Algas, 2005.

Uma expectativa importante para a empresa é o término da execução da obra por parte 

da Petrobrás do gasoduto Carmópolis (SE) – Pilar (AL), previsto para 2008, que permitirá trazer 

gás natural do Sudeste e suprir melhor o estado de Alagoas e boa parte do Nordeste, diante da 

considerável demanda da região, parte da qual constituída pelo mercado alagoano. Os preços 

praticados pela Algas em março de 2005 para as faixas mais usuais da indústria de cerâmica 

vermelha eram:

Tabela 51: Variação do preço do gás natural com as faixas de consumo, na área de 
distribuição da Algás 

Faixa de consumo de gás natural (m3/mês) Preço médio na faixa de consumo (R$/m3)

0 a 500 0,60

500 a 1.000 0,56

1.000 a 5.000 0,52

5.000 a 10.000 0,50
Fonte: Algás, 2005

              Considerando-se a maior concentração de indústrias de cerâmica vermelha em Alagoas 

em região próxima a Maceió e a existência de rede de gás  natural, ainda que restrita, como em 

Aracaju,  além  da  pequena  extensão  do  estado,  estimou-se  um  percentual  de  possível 

atendimento de 50% das indústrias de cerâmica vermelha com gás natural, em um horizonte de 

curto a médio prazo.  
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7.4.11. Pernambuco

Figura 89: Linhas de transporte de gás natural no Estado de 
Pernambuco.

Fonte: Copergás, 2005

A  Copergás  atua   no  estado  desde  1994  e  operava  em  2005  com  uma  rede  de 

distribuição de 350 km, recebendo gás natural de Guamaré, no Rio Grande do Norte (ABEGAS, 

2006). A empresa conta com uma rede de distribuição de 211 km e comercializa para o setor 

industrial (62 indústrias) cerca de 670 mil m³/dia de gás natural (50% das suas vendas totais), 

valor  equivalente  a  3,3% da venda industrial  de  gás  natural  no país  (ABEGAS, 2006).  Os 

municípios atendidos na área industrial são: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, 

Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Vitória de Santo Antão, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, 

Camaragibe e Goiana. 

Os preços do gás natural (já incluídos 17% de ICMS, 9,25% de Pis/Cofins e 0,3% de 

encargos financeiros) nas faixas mais usuais para o setor cerâmico são ( m³/dia – R$/m³) em 

março de 2005 eram: 

Tabela 52: Variação do preço médio do gás natural em relação às faixas de consumo, na 
área de distribuição da Copergás.

Faixa de consumo de gás natural (m3/mês) Preço médio na faixa de consumo (R$/m3)

0 a 1.000 0,6624

1.001 a 5.000 0,6493

5.001 a 10.000 0,6422

10.001 a 25.000 0,6327
Fonte: Copergás, 2005

A empresa planeja a gradual interiorização do gás natural no estado, através da extensão 

de um gasoduto de Recife até Caruaru (120 km) e numa segunda fase até o extremo oeste, na 

região do pólo de produção de gesso em Araripina, numa extensão total de 650 km (ABEGÁS, 

2006).  Também vem sendo estudada a  integração desse  gasoduto numa rede  em forma de 

quadrilátero, com os vértices nas cidades de Recife, João Pessoa, Caruaru e Campina Grande 
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(ABEGÁS, 2006).   Considerando a grande concentração econômica do estado na região da 

Grande Recife e a localização de metade das maiores indústrias de cerâmica vermelha nessa 

região, estimou-se um percentual de 50% de atingimento das mesmas pela rede de gás  natural. 

7.4.12. Paraíba

A PBGAS dispõe  de  gás  natural  proveniente  do  Rio  Grande do  Norte,  extraído  de 

gasoduto de transporte da Petrobrás em João Pessoa, de onde, a partir de sua rede de 32 km, é 

distribuído em João Pessoa  e  cidades  próximas (Bayeux,  Santa  Rita  e  Conde).  O mercado 

industrial consumia em 2005 na região cerca de 180.000 m³/dia, equivalente a 66% da venda 

total da empresa e a apenas 0,9% do gás natural fornecido à indústria em todo o país. Como 

projeto de destaque, a empresa tem mantido negociações com a Copergás (Pernambuco), para o 

atendimento do “Quadrilátero do Gás”, formado pelas cidades de Recife, João Pessoa, Caruaru 

e Campina Grande, constituindo em conjunto um gasoduto em anel com 360 km de extensão 

(ABEGÁS, 2006). Somente o mercado de Campina Grande tem capacidade de absorver cerca 

de 120.000 m³/dia, mercado este ancorado por cerca de 15 empresas de calçado, têxtil e mineral 

(ABEGÁS, 2006). Outro projeto de destaque da empresa, é o atendimento com gás natural de 

um sistema de cogeração a ser operado na Cerâmica Elisabeth (revestimento). A distribuidora 

também trabalha com a possibilidade de atração de empresas do setor cerâmico, em especial do 

segmento de revestimento e louças sanitárias. Em março de 2005, a demanda de gás natural do 

setor cerâmico do estado era da ordem de 63% da demanda industrial do estado.

Da mesma forma que nos estados descritos do Nordeste até aqui, para a Paraíba também 

se estimou um percentual de 50% para o alcance da rede de distribuição de gás natural, quanto 

às empresas de cerâmica vermelha do estado, considerando que tanto na Paraíba, quanto em 

Pernambuco já estão em curso os projetos de interiorização do gás natural, prevendo atingir 

importantes cidades como Campina Grande, na Paraíba e Caruaru, em Pernambuco.

7.4.13. Rio Grande do Norte

A  Potigás,  distribuidora  do  estado,  recebe  o  gás  natural  dos  campos  de  produção, 

processados na UPGN de Guamaré/RN, numa das áreas de produção de gás natural de maior 

importância do país. A empresa conta com uma rede de distribuição de 250 km, atendendo a 

nove  municípios:  Natal,  Ielmo  Marinho,  Macaíba,  Parnamirim,  São  Gonçalo  do  Amarante, 

Extremoz,  Dix-sept  Rosado,  Goianinha e Mossoró  (ABEGAS, 2006).  O consumo industrial 

atendido,  da  ordem  de  115.000 m³/dia,  representa  38%  das  vendas  totais  da  companhia  e 

corresponde à demanda de 19 indústrias, com forte predomínio do setor têxtil (85%). O setor 

cerâmico participa com parcela mínima, correspondente ao consumo da Cerâmica Caísa, em 

245



Goianinha,  um projeto pioneiro  no  estado para  emprego do gás  natural  em forno túnel  no 

segmento de cerâmica vermelha (por volta de 1.300 m³/dia) (ABEGAS, 2006).   

Dentre os projetos de expansão da empresa, um dos destaques é o atendimento que vem 

sendo avaliado  das  indústrias  cerâmicas  do  pólo  do  Assu,  na  região  oeste  do  estado,  com 

dezenas  de  empresas  potencialmente  consumidoras  do  gás  natural.  Também  vem  sendo 

considerada  a  possibilidade  de  implantação  de  um  gasoduto,  ligando  Assu  a  Seridó,  com 

ramificações em direção a Caicó, Currais Novos e Parelhas, onde se concentra boa parte das 

empresas de cerâmica do estado  (ABEGAS, 2006). Essa demanda de gás deverá ser suprida 

pelo Gasfor, o gasoduto que sai de Guamaré para atender Fortaleza. Outra rede de distribuição 

de gás natural  de  interesse para o setor  cerâmico que já  tem sua construção aprovada pela 

Potigás é a do ramal de 26 km que atenderá até 2008 ao município de São Gonçalo do Amarante 

(ABEGAS, 2006), onde se concentram 11 indústrias cerâmicas de porte produtivo acima da 

média do estado. 

Em virtude da atual extensão da rede de distribuição da Potigás, atingindo importantes 

municípios de produção de cerâmica vermelha, estimou-se para o estado um percentual de 60% 

de empresas próximas da rede de distribuição de gás natural. 

7.4.14. Ceará

A Cegás opera desde 1994, recebendo gás natural da costa do estado (poços marítimos 

de Atum, Espada, Xaréu e Curimã), atendendo a 115 clientes, sendo metade da área industrial, 

com um volume comercializado em 2005 de cerca de 200.000 m³/dia (cerca de 1% da venda 

industrial  no  país)  (ABEGAS,  2006).  Cerca de  3,5%  (7.000 m³/dia)  correspondem ao 

fornecimento  para  o  setor  cerâmico,  representado  por  uma  única  empresa,  a  Cerâmicas 

Brasileiras.  Em  2005,  os  municípios  atendidos  são  os  de  Fortaleza,  Caucaia,  Aracati, 

Maracanaú, Eusébio, Pacatuba, Pecém e Pacajus. Até 2009, o estado deverá começar a receber o 

GNL importado através do porto de Camocim (ABEGAS, 2006).
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Figura 90: Linhas de transporte de gás natural no Estado do Ceará.
Fonte: Cegás, 2005.

As tarifas de gás natural fornecido à indústria, conforme as faixas de consumo, eram as 
seguintes em março de 2005:

Tabela 53: Variação do preço do gás natural em relação às faixas de consumo, na área 
de distribuição da Cegás.

Faixa de consumo de gás natural (m3/dia) Preço médio na faixa de consumo (R$/m3)

200 a 1.000 0,57

1.000 a 10.000 0,56

10.000 a 30.000 0,55
Fonte: Cegás, 2005
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No estado do Ceará, com sua considerável extensão geográfica e com a existência de 

importantes  pólos  de  produção  no  interior,  como em Russas  e  Crato,  distantes  da  rede  de 

distribuição  de  gás  natural,  localizada  na  região  litorânea,  considerou-se  um percentual  de 

atingimento de apenas  40% das empresas de produção de cerâmica vermelha do estado.  

7.4.15. Piauí

A Gaspisa, empresa distribuidora de gás natural no Piauí, foi criada em 2001, mas só 

começará a operar no mercado de modo efetivo a partir de junho de 2005, com o fornecimento 

de GNC por via rodoviária para a cidade de Teresina (5.000 m³/dia), a partir da extração em 

“city gate” no Ceará (ABEGAS, 2006). Em médio prazo, existe a perspectiva do estado passar a 

receber gás natural nas cidades de Parnaíba, Piri  Piri,  Campo Maior e Teresina, a partir  de 

gasoduto  partindo  de  Camocim  ou  Pecém,  no  norte  do  Ceará.  Para  2008,  prevê-se  o 

atendimento dos municípios de Floriano e Picos, após a implementação do gasoduto Pecém - 

São Luís e Pecém - Teresina, previsto para médio prazo, ligando Fortaleza, Teresina e São Luís 

(PETROBRÁS, 2006). 

Para o Piauí, considerou-se um percentual de apenas 10% de proximidade da rede de 

distribuição  de  gás  natural,  ainda  inexistente  no  estado,  mas  com suprimento  de  GNC em 

Teresina, diante da perspectiva positiva de em médio prazo receber o gás natural de Pecém.  

7.4.16. Maranhão

O estado ainda não é atendido pelo gasoduto de transporte da Petrobrás, que inicia na 

Bahia, na região de exploração do gás natural do Recôncavo baiano, e segue pelo litoral do 

Nordeste,  passando  pelas  capitais  dos  estados,  chegando  até  Fortaleza.  Este  gasoduto  é 

alimentado pelo gás natural da Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Sua 

extensão até o Piauí  e Maranhão (gasoduto do Meio-Norte)  já  está prevista,  mas só deverá 

ocorrer em médio prazo, devendo operar a partir  de 2009  (ABEGAS, 2006), quando deverá 

atender a grandes consumidores das áreas de mineração e siderurgia, o que torna o estado o 

segundo maior potencial consumidor de gás natural na região Nordeste, pela elevada demanda 

de energia das unidades industriais dos setores mencionados, lá instaladas. Além disso, existe a 

possibilidade de longo prazo do estado também se tornar produtor de gás natural a partir das 

jazidas  em fase  de  avaliação  na  região  de  Barreirinhas  (PETROBRÁS,  2006).   Dentre  os 

mercados  industriais  citados  na  justificativa  de  extensão  do  gasoduto  para  o  estado  do 

Maranhão, estão as indústrias de cerâmica da região de Caxias. Outras cidades com previsão de 

atendimento no estado, além de São Luís, são Imperatriz, Açailândia, Santa Inês e Bacabeira. 
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Da mesma forma que no Piauí, a perspectiva estimada para o Maranhão também ficou restrita a 

um percentual de 10%. 

7.4.17. Tocantins

A oferta de gás natural no estado é uma possibilidade de longo prazo, para além de 

2015, diante da grande distância em relação aos gasodutos de transporte existentes, situados  a 

mais  de  1.500  km  de  distância,  da  extensão  do  estado  e  principalmente  de  seu  mercado 

consumidor  ainda  pequeno.  Essa  remota  possibilidade  de suprimento  pode  provir,  tanto  do 

sudoeste,  a  partir  do  gás  da  Bolívia  e  da  região  sudeste,  como da  região  nordeste,  com a 

interligação de Tocantins com a rede de transporte de gás natural do Nordeste (PETROBRÁS, 

2006). 

Diante da grande extensão geográfica do estado e sua  distância em relação  às atuais 

áreas de distribuição de gás natural do país, estimou-se como nula sua perspectiva de médio e 

mesmo de longo prazo para o atendimento de suas empresas de cerâmica vermelha com gás 

natural.  

7.4.18. Goiás

O  estado  de  Goiás  só  deverá  começar  a  receber  gás  natural  em  médio  prazo, 

inicialmente  sob  a  forma  de  GNL transportado  por  via  rodoviária  em 2007/08,  através  da 

empresa Gaslocal,  a  partir  da refinaria de Paulínea,  em São Paulo  (ABEGAS, 2006).  Após 

atender o Triângulo Mineiro e o sul de Goiás, o atendimento deverá se expandir em 2010, 

atingindo  as  cidades  de  Anápolis,  Goiânia  e  Brasília  (GASLOCAL,  2006).  Com  esta 

perspectiva restrita e remota de gás natural, ainda que em importantes regiões econômicas , 

estimou-se em 10% o percentual de atingimento da rede de gás natural em relação às indústrias 

de cerâmica vermelha do estado. 

7.4.19. Mato Grosso do Sul

Em 2005, a MSGás comercializava no estado cerca de 770.000 m³/dia de gás natural, 

destinados em 96% para o mercado de geração termo-elétrica,  atendendo às usinas de Três 

Lagoas e Corumbá (ABEGAS, 2006). A meta da empresa é expandir a rede de distribuição em 

mais de 100 km, até 2007, de modo a atender outros segmentos de mercado,  pois o mercado 

industrial, apesar de sua demanda potencial na região, contribui com uma demanda de apenas 

5.000 m³/dia  (ABEGAS,  2006).  Estão  programadas  expansões  para  Campo  Grande,  Três 

Lagoas e Corumbá. Nesta última, em particular, o objetivo é capilarizar a oferta. Em outubro de 

2006 (ABEGAS, 2006), foi assinado um contrato entre o governo do estado e a MSGás para 
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fornecimento de GNC através de carretas a partir de Campo Grande para a região de Rio Verde, 

no norte do estado. Nessa região, o segmento de cerâmica vermelha é representativo, contando 

com alta incidência de fornos Hoffmann e túnel. Diante desse quadro, estimou-se em 20% o 

percentual  de  restrição  das  empresas  de  cerâmica  vermelha do  estado  ,  em relação  ao  gás 

natural. 

7.4.20. Amazonas

O estado do Amazonas ainda não conta com uma rede de distribuição de gás natural 

para  atendimento de seu mercado,  apesar  de  ter  uma das  maiores  reservas  de gás  do país, 

localizada em Urucu, na Bacia do rio Solimões, com uma produção potencial de 10 milhões 

de m³/dia, com possibilidade de exploração comercial a partir de 2008, quando deverão estar 

terminadas  as  obras  do  gasoduto  até  Manaus,  além  de  outra  reserva  em  Juruá,  com  uma 

produção potencial  de  3 milhões de m³/dia,  com chances de  exploração comercial  até 2010 

(PETROBRAS, 2006a; BRASILENERGIA, 2006). 

As obras de implementação de um gasoduto para alimentar o mercado de Manaus já 

estão  em  curso,devendo  terminar  em  começo  de  2008.  A  região metropolitana  da  cidade 

representa 95% da economia do estado. O gasoduto terrestre que leva o gás até Coari, na beira 

do rio Solimões, já está pronto, faltando a etapa mais custosa e demorada de construção do 

gasoduto  sob  o leito  do  rio,  num percurso  de 383 km,  para  em seguida levar  7,5  milhões 

de m³/dia de gás natural até Manaus por meio de outro trecho terrestre,  mas já na margem 

esquerda  do  rio  (BRASILENERGIA,  2006).  O  parque  termoelétrico  de  Manaus  em  2006 

consistia de 6 usinas a óleo combustível (total: 794 MW), devendo ser convertido parcialmente 

para o gás natural, cuja demanda deverá ser da ordem de 5 milhões de m³/dia, ou cerca de 67% 

do volume total transportado, o que significa que os outros segmentos de mercado poderão 

demandar até 2,5 milhões de m³/dia nesta primeira etapa. No trecho de passagem terrestre pela 

margem direita do rio Solimões, o gasoduto deverá se avizinhar, antes de Manaus, da região dos 

dois pólos mais importantes de produção cerâmica do estado, nas cidades de Manacapuru e 

Iranduba,  na  margem esquerda  do  rio  Negro,  responsáveis  por  mais  de  90%  da  produção 

cerâmica do estado.

Diante desse quadro, considerando-se a perspectiva de atingimento de mais da metade 

dessas empresas pelo gás natural  de Urucu, estimou-se um percentual geral  de 50% para o 

atingimento da rede de gás natural das empresas de cerâmica vermelha.    
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7.4.21. Rondônia

O estado  deverá  receber  gás  natural  do  Amazonas,  nos  próximos  anos,  a  partir  da 

reserva de Urucu, com o gasoduto de transporte  de 14" de diâmetro, partindo de Coari e de 

Juruá,  em direção  a  Ji-paraná  e  Porto  Velho,  numa  extensão  de  520  km,  transferindo  2,3 

milhões de m³/dia, sendo 2,0 milhões de m³/dia inicialmente comprometidos com a operação de 

duas usinas térmicas bicombustível, já existentes (Termonorte I, de 64 MW e Termonorte II, de 

340 MW), cuja operação com gás natural poderá não ocorrer diante da possível implementação 

da linha de transmissão elétrica da Eletrobrás para Rondônia (BRASILENERGIA, 2006).

Diante  das  distâncias envolvidas e  da extensão do estado,  considera-se praticamente 

nula a possibilidade de atingimento de empresas de cerâmica vermelha do estado pela rede de 

gás natural nos próximos anos.   

7.4.22. Acre

O estado do Acre poderá em longo prazo receber o gás natural do Amazonas (Urucu), 

através de Rondônia, ainda que esta possibilidade seja remota e não conste como prioritária na 

política nacional do gás natural, diante da distância envolvida, da dificuldade de construção de 

um  gasoduto  na  floresta  amazônica,  do  licenciamento  ambiental  envolvido,  do  mercado 

consumidor local diminuto e pela incerteza da implementação do gasoduto para Rondônia.

Com maiores evidências que no caso anterior, estimou-se um percentual nulo para as 

possibilidade de emprego do gás natural nas poucas empresas de cerâmica vermelha do estado. 

7.5. Potencial de Mercado de Consumo de Gás Natural por Estado

 O potencial de mercado de consumo de gás natural é aqui considerado como aquele 

resultante  do  confronto  do  potencial  econômico  mais  restritivo  (potencial  econômico  3, 

calculado no capítulo 6) com as condições de distribuição do gás  natural e o posicionamento 

relativo dos principais pólos de produção de cerâmica vermelha, em cada estado, considerando-

se  a expectativa de expansão das companhias de distribuição em médio prazo (2010).
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Tabela 54: Potencial de mercado por estados
Estados Potencial  técnico 4 (1) 

(m3/dia)
Restrição da rede de 
distribuição (2) (%)   

Potencial efetivo (3) (m3/dia)

RS 67.600 60 27.040

SC   40.560 20 32.448

PR 54.079 70 16.224

SP 146.014 40 87.608

RJ  40.560 20 32.448

    MG  81.119 80 16.224

ES 13.520 40 8.112

BA  35.152    70 10.546

SE  8.070 50 4.035

AL  7.030 50 3.515

PE 12.168 50 6.084

   PB 10.816 50 5.408

    RN 22.443 40 13.466

CE 32.448 60 12.979

PI 8.070 90 807

MA 10.816 90 1.082

GO 32.448 90 3.245

TO 5.949 100 0

    MS 4.597 80 919

    MT 4.056 90 406

AM 8.070 50 4.035

DF 5.408 90 541

AC 1.622 100 0

PA 9.464 100 0

AP 1.622 100 0

   RR 1.622 100 0

Total 665.447 Restrição média 
ponderada de 57,3%

284.146

(1) - O potencial econômico considerado foi o referente ao valor calculado no capítulo 6, relativo ao consumo 
estrito na fase de queima em fornos contínuos, excluindo dessa  forma, as parcelas de consumo de gás 
natural na fornalha do secador e na fase de aquecimento do forno;

(2) - As restrições promovidas pela rede de distribuição de gás natural, avaliadas no capítulo 7, foram obtidas 
da estimativa  em cada estado e se referem ao posicionamento relativo da rede de distribuição de gás 
natural com os pólos de produção cerâmica em cada estado e à expectativa de expansão da rede em médio 
prazo (2010), segundo expectativas das companhias de distribuição de gás natural;

(3) – Referente ao produto do percentual da parcela não  restringida (1 - (2))  pelo potencial econômico (1).
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8. ESTIMATIVA DO POTENCIAL DE CONSUMO DE GÁS NATURAL A PARTIR 

DA DIFUSÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU NOVAS TÉCNICAS E PRÁTICAS 

NO SEGMENTO DE CERÂMICA VERMELHA

8.1. Introdução

O  presente  capítulo  visa  apresentar  as  perspectivas  qualitativas  e  quantitativas  de 

impacto do processo de difusão do gás natural no segmento de cerâmica vermelha, a partir de 

suas  características  vantajosas  e  de  seus  aspectos  limitantes,  conforme seu  emprego  em 

equipamentos e sistemas térmicos convencionais, como fornos túnel, fornalhas de secadores e 

geradores para auto-produção de energia elétrica, assim como em equipamentos e sistemas de 

uso ainda pouco freqüente no segmento brasileiro de cerâmica vermelha, como fornos de rolo, 

máquinas operatrizes e principalmente, sistemas de cogeração, em suas várias possibilidades de 

arranjo técnico e operacional. 

As  vantagens  tecnológicas  induzidas  pelo  gás  natural,  a  serem  destacadas,  trazem 

ganhos de eficiência térmica para os equipamentos e sistemas e a redução conseqüente de custos 

energéticos, podendo envolver processos mais automatizados e, com isso, melhor controlados, 

com logística mais simples e de menor custo operacional. 

Assim, se, por um lado, como está no capítulo anterior, a rede de distribuição de gás 

tende  a  reduzir  o  uso  deste  energético  na  cerâmica,  por  outro,  como  será  analisado  neste 

capítulo, a modernização de processos abre oportunidades para o gás natural.

8.2. Fornos Túnel Convencionais – perspectivas de expansão de seu uso até 2010.  

As vantagens e características do forno túnel convencional foram detalhadas no capítulo 

3. No cenário real, de gradativa concentração do segmento em menor número de empresas de 

maior escala produtiva, a incorporação de fornos túnel apresenta grande probabilidade de se 

ampliar, o que está diretamente relacionado à demanda de combustíveis de melhor qualidade, 

com o gás natural em posição de destaque. Se a produção de todo o segmento de cerâmica 

vermelha  do  país  envolvesse  apenas  fornos  túnel  com  o  nível  de  eficiência  mencionado 

(350 kcal/kg), a demanda energética do segmento se reduziria em cerca de 42,6%1, o que traria 
1  Considerando que a média, ponderada pela participação na produção, estimada de consumo energético específico dos fornos 

empregados no cenário de 2006  na indústria de cerâmica vermelha no Brasil é da ordem de  610 kcal/kg, o que levaria a uma 
redução de consumo específico de energia térmica de: [[610 - 350] / 610]x100 = 42,6%. Vide capítulo 3.
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positivos resultados para a estratégia nacional de otimização da matriz de oferta energética para 

as indústrias do segmento,  para a  amplificação da difusão do gás  natural,  e  para a  política 

ambiental, como um todo, além de tornar mais competitivas as empresas do segmento. 

Considerando-se as perspectivas de crescimento da participação dos fornos contínuos no 

cenário  da  indústria  de  cerâmica  vermelha,  manifestadas  por  dirigentes  de  empresas  e 

fabricantes de fornos para a indústria cerâmica (ZUCCO, 2006), que prevêem um aumento da 

participação desse tipo de forno em 40,3% entre 2005 e 2010 e considerando-se uma capacidade 

média de produção de 2.000 t/mês e um consumo específico de energia térmica de 350 kcal/kg 

para os cerca de 90 fornos a serem incorporados pelo mercado produtivo (ZUCCO, 2006), o 

acréscimo potencial de consumo de gás natural no segmento de cerâmica vermelha seria de 

238.636 m3/dia, calculado da seguinte forma:

Produção total dos novos fornos a serem instalados até 2010:

Ptotal  = Pesp  x  no de fornos contínuos = 2.000 t/mês.forno x 90 fornos = 180.000 t/mês, 

sendo:

Pesp = capacidade de produção específica média considerada para fornos contínuos;

Demanda potencial de gás natural:

Dgn = [Ptotal  x 1.000 kg/t x Cesp ] / [PCIgn x 30 dias/mês] =  238.636 m3/dia, sendo:

Cesp = 350 kcal/kg (consumo energético específico de energia térmica - forno contínuo);

PCIgn = 8.800 kcal/m3 (poder calorífico inferior do gás natural).

Por fim, vale acrescentar que nos cálculos apresentados não foi considerada a tendência 

gradativa de crescimento da capacidade média dos novos fornos a serem instalados, assim como 

do emprego de fornos de esmaltação de telhas, um segmento que tende a se ampliar muito, em 

função da atratividade dos mercados compradores interno e externo, o que poderá redundar em 

cenário de crescimento ainda maior para o consumo de gás natural no segmento de cerâmica 

vermelha. 

8.3. Fornos de Rolos – perspectivas de expansão de seu uso até 2010 

Em todo o mundo e até o final da década de 90, os fornos de rolo eram usados apenas na 

produção de cerâmica de revestimento e outros tipos de produtos planos de alto valor agregado. 

Todavia, os primeiros fornos de rolo instalados há mais de 15 anos apresentam hoje capacidades 

restritas  de  produção,  abaixo  de  200.000  m²/mês,  um valor  considerado  baixo,  diante  dos 

ganhos de  escala  que a  indústria  de  pisos  e  revestimentos  vem obtendo em muitos  países, 
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inclusive no Brasil, com a operação de fornos com capacidades acima de 500.000 m²/mês, o que 

tem levado à desativação de muitos dos fornos antigos, de menor capacidade. 

Com  isso,  os  mesmos  começam  a  ser  adaptados  para  o  emprego  na  indústria  de 

cerâmica  vermelha,  para  a  fabricação  de  produtos  planos,  como  pisos  estrusados  e  telhas 

prensadas,  com  elevadas  escalas  de  produção  para  este  segmento,  com  a  vantagem  de 

apresentarem um custo inicial baixo, por se tratar de equipamentos já amortizados. Segundo 

FORTUNATO FILHO (2006), "um forno com capacidade de produção de 200.000 m²/mês de 

pisos e revestimentos, pode produzir  2.500 milheiros de telhas prensadas/mês, o que é uma 

grande escala de produção no segmento. O único investimento do empresário seria no projeto da 

telha, estampo, pequenas modificações na prensa e no sistema de carregamento de pó, com a 

vantagem de produzir uma telha com maior qualidade e menor custo. Em 2006, estavam sendo 

envidados pela  UFSC  de  Santa  Catarina  e  pela  Icon  Estampos  e  Moldes  esforços  de 

desenvolvimento tecnológico através de projeto financiado pela Finep, Petrobrás e SCGás. Na 

etapa em curso em 2006, estavam sendo desenvolvidos moldes mais simples e baratos para a 

prensagem de pó cerâmico para telhas. A intenção é evitar-se o investimento na compra de 

equipamentos de moagem e prensas hidráulicas, mas apenas nas linhas de secagem e queima". 

Fora as vantagens de redução do consumo específico de energia térmica, FORTUNATO (2006) 

afirma que "os ganhos de qualidade da telha são sensíveis, como a absorção de umidade igual 

ou inferior a 6%, peças esmaltadas sem gretagem, poucas diferenças de tonalidade, baixo índice 

de  empenamento,  acoplamento  e  encaixes  precisos,  mínimas  variações  dimensionais  e  alta 

resistência  mecânica,  são algumas das  vantagens de qualidade desse tipo de telha cerâmica 

queimada  em  fornos  de  rolos,  que  se  adaptam  aos  mais  variados  climas  e  ambientes,  ao 

contrário  das  peças  queimadas  em outros  processos  com poucos  sistemas  de  controle,  que 

tendem a gerar defeitos e perdas de produção" (FORTUNATO, 2006). 

Conforme  se  discutiu  no  capítulo  3  desta  dissertação,  os  fornos  de  rolos,  que  não 

apresentam possibilidades técnicas razoáveis de emprego de combustíveis sólidos, apresentam 

total afinidade com o emprego de combustíveis gasosos, a começar do gás natural. 

Diante da potencialidade térmica de aplicação (descrita no capítulo 3) dos fornos de 

rolo, as perspectivas de aumento do consumo de gás natural na fabricação de telhas podem ser 

estimadas considerando a incorporação em um período de 5 anos de cerca de vinte fornos de 

rolo que tendem a ser desativados e substituídos nas cerâmicas de revestimento. Cada forno com 

capacidade média de produção de 200.000 m2/mês de pisos e revestimentos por mês apresenta a 

possibilidade de produção de produtos planos,  de preferência telhas de alto valor agregado, 

como as esmaltadas e as destinadas à exportação, mercado compradores em franco processo de 

crescimento. Para a produção de 50.000 milheiros/mês de telhas, o consumo estimado de gás 
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natural em forno de rolo dessa capacidade seria de 295.928 m3/dia, valor calculado da seguinte 

forma:

• Número total estimado de empresas fabricantes de telhas que poderão incorporar os 

fornos de rolos nos próximos 5 anos: 20;

• Capacidade média de produção de telhas dos fornos de rolos: 2.500 milheiros/mês;

• Produção total  de  telhas envolvida nos  fornos  de  rolos  a  serem implementados: 

50.000 milheiros/mês ou cerca de 13% da produção nacional; 

• Peso específico médio das telhas: 2.500 kg/milheiro;

• Massa  de  telhas  a  ser  produzida  em  fornos  de  rolos  a  gás  natural:  50.000 

milheiros/mês x 2.500 kg/milheiro = 125 milhões kg/mês;   

• Proporção estimada de telhas esmaltadas: 50%;

• Consumo energético específico de energia térmica considerados: telha comum - 500 

kcal/kg;  telha  esmaltada  -  750  kcal/kg  (nesse  caso,  considerando  o  duplo 

processamento, em forno de queima e em forno de esmaltação);

• Demanda de energia térmica nos fornos de queima e esmaltação: 0,5 x 125 milhões 

kg/mês x [500 + 750] kcal/kg = 7,8125 x 1010 kcal/mês;

• Demanda  de gás  natural  nos  fornos  de  rolos:  [7,8125 x  1010 kcal/mês]  /  [8.800 

kcal/m3 x 30 dias/mês] = 295.928 m3 de gás natural/dia. 

8.4. Cogeração em carga total

De modo geral, a cogeração de energia dá sinais positivos de estar próxima de vencer as 

barreiras para sua ampla aplicação na indústria de cerâmica vermelha  no Brasil,  passando a 

representar  uma  alternativa  de  redução  de  custos  operacionais  e  de  consumo  de  energia, 

aumentando  o  nível  de  competitividade  das  empresas  do  setor,  oferecendo  confiabilidade 

operacional, redução de impactos ambientais e possibilitando a redução dos investimentos em 

novas usinas de geração elétrica.

Em termos gerais,  em estudo realizado no INT (GUIMARÂES, 2000 e  DANTAS - 

GUIMARÃES,  2002),  verificou-se  na  análise  das  curvas  de  sensibilidade  dos  projetos  de 

cogeração na indústria cerâmica que a aplicação de tarifas 20% mais baratas para o gás natural 

reduziria o prazo de retorno entre 30 e 55%. Por sua vez, tarifas de energia elétrica  20% mais 

caras reduziriam o prazo de retorno entre 20 e 30%. Os dois aspectos demonstram a importância 

da relação entre os preços das tarifas de energia para a viabilidade econômica da planta de 

cogeração. 
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No estudo da viabilização econômica de um projeto de cogeração importam, em geral, 

os seguintes aspectos: os valores de eficiência térmica do sistema, diretamente relacionados à 

tecnologia empregada, os preços do gás natural e da eletricidade, a possibilidade e as condições 

de  venda  de  excedentes  de  energia  elétrica,  a  contratação  de  reserva  de  capacidade  e  a 

possibilidade  de  acesso  a  financiamentos.  Alguns desses  aspectos  se  interligam,  como  a 

possibilidade e a forma de venda de excedentes de energia elétrica, que interferem na escolha da 

tecnologia e no dimensionamento da capacidade do sistema de cogeração, diante de maiores ou 

menores possibilidades de comercialização desses excedentes de energia térmica e elétrica. 

Numa instalação tradicional de um indústria cerâmica, a operação do processo mecânico 

de preparo e conformação da massa se realiza em turno diário, em geral, entre 7 e 17 horas, com 

interrupção  no  horário  de  almoço,  enquanto  que  a  parte  térmica  do  processo  (fornos  e 

secadores),  em  geral  se  dá  de  modo  contínuo.  Desse  modo,  verifica-se  que  a  capacidade 

mecânica  de  produção,  em  geral,  intensiva  em mão  de  obra  e  principalmente  em energia 

elétrica,  é  superdimensionada  em  relação  à  capacidade  térmica  do  sistema,  aspecto  que 

influencia diretamente no dimensionamento do sistema de cogeração e sua forma de operação. 

Interfere também a forma de contratação da energia elétrica (sistema convencional ou horo-

sazonal), demandas contratuais, fatores de carga e outros.    

Assim, um projeto de cogeração numa indústria de cerâmica vermelha deverá se basear 

em distintos preceitos, conforme a carga envolvida (elétrica, mecânica ou térmica), a ser tomada 

como referência para dimensionamento do sistema, em diferentes considerações de forma de 

operação. 

Tomando-se  como referência  uma  instalação  elétrica  atendendo  a  uma  indústria  de 

grande porte do cenário da cerâmica vermelha, operando com forno e secador contínuo, serão 

avaliadas a seguir as diversas formas de conformação que um sistema de cogeração poderá ter. 

As características gerais consideradas foram:

• Produção: 3.400 t/mês de blocos estruturais (3 kg/peça e R$ 530,00/milheiro); 

• Faturamento: R$ 601.000,00/mês;

• Processamento de argila: 3.600 t/mês (perda total de 5,6%);

• Forno  túnel  com  queimadores  a  gás  natural,  consumindo  5.152  m3 de  gás 

natural/dia, (400 kcal/kg, 68,8% de eficiência térmica e 20% de perda de calor nos 

gases de exaustão, equivalente a 1.030 m3 de gás natural/dia); 

• Fornalha com demanda total de calor equivalente em gás natural a  2.576 m3/dia 

( [[200 kcal/kg x 3.400.000 kg/mês] / 8.800 kcal/m3]), recebendo 80% do calor dos 

gases  de  exaustão  do  forno  (0,8  x  1.030  m3/dia  =  824  m3/dia),  com  demanda 

257



complementar de gás natural de 1.752 m3/dia, significando um suprimento de 32% 

de calor originário da exaustão do forno; 

• Consumo e custo  mensal com gás natural: [5.152 + 1.752] m3/dia = 6.904 m3/dia; 

considerando uma tarifa estimada de gás natural de R$ 0,60/m3, o custo mensal com 

gás natural é de R$ 124.272,00/mês;

• Cargas elétricas médias envolvidas: motores elétricos de exaustores, queimadores e 

ventiladores  do  forno  e  do  secador  -  95  kW;  setor  de  administração  -  5  kW; 

equipamentos  de  preparo  de  massa:  75  kW;  equipamentos  de  conformação 

(extrusão): 150 kW; demanda máxima total: 325 kW; demanda média operacional: 

275 kW;

Gráfico 5: Curva de carga elétrica típica de uma indústria de cerâmica 
vermelha.

Fonte: SCHWOB, 2003.  

• Horário de operação: processo de fabricação mecânica - 7 as 17 h, com interrupção 

para  almoço,  de  segunda  a  sexta  feira  (200  h/mês);  processo  térmico  (fornos  e 

secadores) - 720 h/mês; 

• Para  o  contrato  de  fornecimento  de  energia  elétrica,  foram  consideradas  duas 

possibilidades: contrato convencional, com apenas um tipo de tarifa de consumo e 

outra de demanda e contrato horo-sazonal verde, mais usual no segmento, com duas 

tarifas de consumo (ponta e fora de ponta) e uma de demanda;

• Consumo total de energia elétrica: 150.000 kWh/mês; 
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• Distribuição do tempo de operação: horário de ponta - 66 h/mês; horário fora de 

ponta - 654 h/mês, sendo fim de semana - 208 h/mês; tempo total - 720 h/mês (30 

dias/mês x 24 h/dia);

• Carga elétrica média demandada: horário de ponta - 100 kW; horário fora de ponta - 

275 kW; fim de semana - 100 kW;

• Distribuição do consumo de energia elétrica considerada: horário de ponta - 100 kW 

x 66 h/mês = 6.600 kWh/mês (4,4%); horário fora de ponta: horário fora do fim de 

semana + horário de fim de semana = 275 kW x 446 h/mês + 100 kW x 208 h/mês = 

122.600 kWh/mês + 20.800 kWh/mês = 143.400 kWh/mês (95,6%);

• Tipo  de  contrato  de  fornecimento  com  a  distribuidora:  nas  duas  hipóteses  de 

contratação, considerou-se demanda contratual de 300 kW, podendo atingir até 330 

kW, sem cobrança de multa; 

• Fator de carga na operação elétrica:  Ct / [Dmax x 720 h/mês] = 150.000 kWh/mês / 

[300 kW x 720 h/mês] = 0,694; sendo Ct , consumo total de energia elétrica e Dmax , 

demanda máxima de potência ao longo do mês; 

• Tarifas  de  energia  elétrica:  Contrato  Convencional -  tarifa  de  consumo:  R$ 

0,304/kWh;  tarifa  de  demanda:  R$  18,11/kW  (LIGHT,  2006);  tarifa  média  de 

energia elétrica: [[Ct x tc] + [Dmax x td]] / Ct = [[150.000 kWh/mês x R$ 0,304/kWh] 

+ [300 kW x R$ 18,11/kW]] /  150.000 kWh/mês = R$ 0,340/kWh, sendo Ct = 

150.000 kWh/mês (consumo total); tc = R$ 0,304/kWh (tarifa de consumo); Dmax = 

300 kW (demanda máxima) e td = R$ 18,11/kW (tarifa de demanda);  Contrato 

horo-sazonal verde - tarifa de demanda: R$ 18,11/kW; tarifa de consumo na ponta: 

R$ 1,501/kWh; tarifa de consumo fora de ponta: R$ 0,236/kWh (LIGHT, 2006); 

tarifa média de energia elétrica: [[Cfp x tfp] + [Cp x tp] + [Dmax x td]] / Ct = [[143.400 

kWh x R$ 0,236/kWh] + [6.600 kWh x R$ 1,501/kWh] + [300 kW x R$ 18,11/kW]] 

/ 150.000 kWh = R$ 0,328/kWh; não foi considerada a possibilidade de consumos 

de energia reativa, provenientes de possíveis desajustes de fator de potência; notar 

que, no contrato horo-sazonal verde, a tarifa de consumo de ponta é 6,35 vezes mais 

elevada que a tarifa fora de ponta e que os valores das tarifas de demanda, nos dois 

tipos de contrato considerados, é o mesmo;   

• Custo  com  energia  elétrica:  contrato  convencional  -  150.000  kWh/mês  x  R$ 

0,340/kWh = R$ 51.000,00/mês; contrato horo-sazonal verde - R$ 49.200,00/mês; 

• Custo  mensal  com  óleo  diesel  para  máquinas  e  veículos,  considerando  preço 

comercial  de  R$ 1,75/l  (SINDICOM, 2006)  e  consumo mensal  de  11.000 l/mês 

(SCHWOB, 2005): R$ 19.250,00/mês;
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• Custo logístico mensal com GLP, considerando 6 empilhadeiras, consumo mensal 

de  2.000 kg de GLP e  preço comercial  de R$ 2,00/kg (SINDICOM, 2006):  R$ 

4.000,00/mês;   

• Referências  para  investimento em cogeração:  US$ 700 a  1200/kW e US$ 4,5  a 

12,0/kWh  (custos  de  instalação)  e  US$  0,6  a  2,0/kWh  (custo  de  operação  e 

manutenção) (SOARES, 2004; POLITO, 2006);

• Nos cálculos técnicos e econômicos realizados adiante para cada caso estudado de 

cogeração,  não  foi  levado  em conta  o  custo  de  operação  eventual  com energia 

elétrica da rede (tarifa de emergência), em casos de eventuais paradas do sistema de 

cogeração. 

Com relação aos condicionantes para balizamento de um projeto de cogeração, foram 

admitidas as seguintes possibilidades: 

• Caso 1: Paridade com a demanda elétrica de base, de operação contínua (24 h/dia); 

• Caso  2:  Paridade  com a  demanda  elétrica  intermediária,  entre  a  base  e  o  patamar 

superior,  determinada por fator  de carga médio,  no período diário de 24 h/dia,  com 

exceção dos fins de semana, empregando-se o acionamento do sistema por motor a gás 

natural;

• Caso 3: Paridade com as demandas elétricas máximas, pressupondo o atendimento pleno 

da energia elétrica solicitada, mantendo-se o acionamento por motor a gás natural, no 

período diário de 24 h/dia;

• Caso 4: Paridade com as demandas elétricas máximas, pressupondo o atendimento pleno 

da energia elétrica solicitada, mantendo-se o acionamento por motor a gás natural, no 

período diário de 24 h/dia, mas não nos fins de semana;

• Caso 5: Paridade com as demandas elétricas máximas, que ocorrem no patamar superior 

de demanda, pressupondo o atendimento pleno da energia elétrica solicitada, mas no 

período diário de 13 h/dia, mantendo-se o acionamento por motor a gás natural;

• Caso  6:  Paridade  térmica  com  a  demanda  de  calor  do  secador,  a  menos  do  calor 

fornecido pelo forno e acionamento por turbina a gás natural, com operação 24h/dia.

Nos casos analisados adiante, considerou-se a relação  alfa1 (relação entre as energias 

elétrica  e térmica demandadas  pelo processo)  do caso exposto anteriormente,  equivalente a 

1  No caso em questão, a instalação de produção cerâmica apresenta um consumo de energia térmica de 6.902 m3/dia de gás natural, 
equivalente a 1,82 x 109 kcal/mês e um consumo de energia elétrica de 150.000 kWh/mês, equivalente a 0,13 x 109 kcal/mês. Com 
isso,  a  relação  alfa,  resultante  do quociente  da  energia  elétrica  pela energia térmica demandadas  pelo processo,  eqüivale  a:
0,13 x 109 /1,82 x 109 = 0,0714.    
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0,0714 ou 1: 14. Já, para cálculo do percentual de recuperação de calor dos gases de exaustão 

em motores alternativos de combustão interna, usou-se um fator beta (relação entre a potência 

elétrica produzida pelo motor e a potência térmica da sua exaustão) de 1,083, próximo de 1,0, 

(SOARES,  2004;  TOLMASQUIM, 2003;  SZKLO,  2003) como soe acontecer.  Assim,  para 

efeito  de  padronização,  como  a  eficiência  adotada  para  os  motores  a  gás  foi  de  32,5%, 

considerou-se  o  valor  comum  de  30%1 para  o  percentual  de  aproveitamento  do  calor  de 

exaustão nos motores. Com isso, nos sistemas de cogeração apresentados a seguir, para o caso 

de acionamento por motores, as eficiências energéticas totais envolvidas serão da ordem de 

62,5%. Apesar do considerável potencial energético em geral envolvido no calor da água de 

arrefecimento, seu emprego não foi considerado em função da dificuldade de aproveitamento de 

calor em baixa temperatura (80 a 90oC) no processo. Quanto à aplicação desse calor recuperado, 

estabeleceu-se a prioridade de seu emprego na secagem, ainda que se possa prever sua aplicação 

também como fonte auxiliar de calor no forno. 

Para o caso de turbinas a gás, o fator  beta adotado foi de 0,625, considerando uma 

eficiência  de  transformação  elétrica  de  25%  e  um  percentual  de  recuperação  de  calor  na 

exaustão  de  40%2,  o  que  confere  ao  sistema um rendimento  térmico  global  de  65%. Com 

relação  ao  investimento  necessário,  adotou-se  o  índice  proposto  em  POLITO  (2006),  que 

considera a relação de US$ 700/kW, para cogeração com motor a gás e US$ 1.200/kW, para um 

sistema de cogeração com turbina a gás.

 Caso 1: Paridade com a demanda elétrica de base, de operação contínua (24 h/dia).

Esta é a solução que demanda menor investimento inicial, pela menor capacidade do 

sistema, além de apresentar fator de carga máximo na operação do sistema e, com isso, prazo de 

remuneração mais curto do investimento, o qual envolve, basicamente, a instalação de um moto 

gerador a gás natural e um sistema de tubulações providas de isolação térmica para carrear parte 

dos gases quentes da exaustão do motor para  o secador. Torna-se  uma solução interessante 

diante da limitação de recursos para investimento das empresas do setor e da legislação que não 

estimula   a  oferta  de  energia  elétrica  excedente  para  a  rede da concessionária,  no caso  de 

1 Percentual de recuperação de calor nos gases de exaustão do motor (Recm):
Recm = Efeletm / beta = 32,5% / 1,083 = 30%, sendo:
Efeletm = eficiência de transformação elétrica do motor = 32,5% e beta (1,083), a relação entre a potência elétrica e a potência 
térmica da exaustão do motor.  

2 Percentual de recuperação de calor nos gases de exaustão da turbina (Rect):
Rect = Efelett / beta = 25,0% / 0,625 = 40%, sendo:
Efelett = eficiência de transformação elétrica da turbina = 25,0% e beta (0,625), a relação entre a potência elétrica e a potência 
térmica da exaustão da turbina.
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pequenas instalações. Todavia, trata-se de uma solução que impede uma operação autônoma da 

instalação elétrica, além de limitar a recuperação de maiores blocos de energia.

Considerando-se a necessidade de garantia de suprimento da demanda elétrica de base 

da  instalação  (100  kW),  optou-se  pelo  dimensionamento  da  capacidade  do  sistema  com 

tolerância  de  20%,  o  que  leva  à  potência  de  dimensionamento  de  120 kW,  em função  da 

ocorrência de eventuais variações de demanda de base entre 90 e 120 kW, o que significa a 

necessidade de implementação de um equipamento com potência aparente 25% superior, da 

ordem de 150 kVA  (vide,  no Anexo 3,  os cálculos técnicos e  econômicos deste projeto de 

cogeração). 

Os resultados indicam prazos de retorno baixos, iguais a 12,9 e 12,3 meses (ou cerca de 

um ano),  demonstrando  a  viabilidade  econômica deste  tipo  de  iniciativa,  seja  em contrato 

convencional  de  fornecimento  de  energia  elétrica,  seja  em  contrato  horo-sazonal  verde. 

Considerando  sua  aplicação  potencial  num  universo  estimado  de  500  empresas  (9,1%  do 

universo  total  das  empresas  de  cerâmica  vermelha),  a  cogeração  levaria  a  uma  demanda 

adicional de gás natural da ordem de 360.500 m3/dia1. 

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 (- 

16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+ 16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento 

em cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de:

• Contrato convencional:  13,7 meses e de  14,9 meses, respectivamente. 

• Contrato horo-sazonal verde: 12,9 meses e de  14,0 meses, respectivamente.

Estes resultados indicam que a alteração do custo do gás natural na faixa de variação 

proposta não causa significativa modificação na atratividade econômica do empreendimento.

Já o preço da energia elétrica, influenciaria da seguinte forma, se as outras condições 

não fossem alteradas. Se a tarifa média no contrato convencional se elevasse de R$ 0,34/kWh 

para R$ 0,40/kWh (+ 17,6%), o prazo de retorno do investimento se reduziria para 10,0 meses 

(-22,5%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), o prazo de retorno iria disparar para 18,9 

meses (+ 46,5%), o que demonstra uma maior sensibilidade desse modelo em relação ao preço 

da energia elétrica.

1  Suprimento de gás natural para cogeração com paridade com a demanda elétrica de base (721 m3/dia), extrapolado para 500 
empresas de porte médio/grande que poderiam aplicá-lo: 721 m3/dia x 500 empresas = 360.500 m3/dia.
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 Caso 2: Paridade com a demanda elétrica intermediária

Trata-se da busca de paridade entre a base e o patamar superior, determinada por fator 

de carga médio, no período diário de 24 h/dia, com exceção dos fins de semana, empregando-se 

o acionamento do sistema por motor a gás natural:

Nesse caso, estimou-se a operação de um sistema de cogeração de maior capacidade que 

o  anterior,  procurando manter  elevado o valor  do fator  de  carga da  instalação,  de  modo a 

promover um processo ainda favorável de remuneração do investimento e de recuperar maiores 

parcelas de calor para o processo.

Na curva de demanda elétrica da instalação tomada como modelo de operação elétrica 

estabelecido para uma empresa de grande porte do segmento de cerâmica vermelha, entre a 

demanda de base de 100 kW, com fator de carga igual ou próximo de 1,00 e o patamar de 

demandas máximas, entre 300 e 330 kW, com fatores de carga inferiores a 0,2081, ocorrem com 

freqüência  demandas  intermediárias  de  potência  elétrica  que  podem balizar  um projeto  de 

cogeração, com boas características técnicas e econômicas. 

No  caso  presente,  estimou-se  a  operação  de  um  sistema  de  cogeração  fornecendo 

energia elétrica para a instalação em paralelo à rede da distribuidora, como no caso anterior, por 

24 horas/dia, de segunda a sexta feira, atendendo à maior parte das cargas elétricas em operação 

nos horários de ponta e fora de ponta, com exceção do fim de semana,  o que envolve um 

consumo de energia elétrica de 129.250 kWh/mês2 em um período mensal de 512 horas. No 

período complementar (fim de semana = 208 h/mês), a instalação será atendida totalmente pela 

eletricidade da rede. Desse modo, a carga elétrica média a ser atendida no período é da ordem 

de 252 kW3,  fato que exige uma geração elétrica  com capacidade de atender às principais 

cargas elétricas demandadas ao longo do dia, com a parcela restante (25%) atendida pela rede 

da distribuidora, podendo-se portanto escolher-se as cargas mais indicadas e convenientes para a 

operação dentro e fora da rede da concessionária. 

Neste caso, para atender com folga de 20% a uma carga constante de 252 kW, o sistema 

de  acionamento  deverá  ter  uma potência  nominal  da  ordem de 300 kW  (vide no Anexo 3 

cálculos técnicos e econômicos deste projeto de cogeração).  

1  As demandas máximas surgem em períodos mais restritos, normalmente entre 9:00 e 11:30 h da manhã e entre 14:00 e 16:30 h da 
tarde, perfazendo um período diário de cerca de 5 horas no qual ocorrem, fazendo com que o fator de carga de sua ocorrência seja 
igual ou inferior a (5/24) = 0,208. 

2  Consumo de energia elétrica no horário fora de ponta, excetuando-se os fins de semana (122.650 kWh/mês, em 446 h/mês), mais 
o consumo de ponta (6.600 kWh/mês, em 66h/mês), estimado para o modelo de instalação industrial estabelecido, totalizando: 275 
kW x 446 h/mês + 100 kW x 66 h/mês = 129.250 kWh/mês. 

3  Demanda média, calculada da seguinte forma: 129.250 kWh / 512 h/mês = 252,4 kW.
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Os resultados demonstram uma viabilidade econômica inferior ao caso anterior (Caso 

1), mas ainda assim atrativo do ponto de vista econômico. Os tempos de retorno foram de 28,2 

meses e  de 30,6 meses para os casos de  contrato convencional  e de contrato horo-sazonal, 

respectivamente, demonstrando a viabilidade econômica do empreendimento. Considerando sua 

aplicação potencial num universo estimado de 500 empresas (9,1% do universo total), o modelo 

geraria  uma demanda  adicional  de  gás  natural,  especificamente  ligada  ao  seu  emprego em 

cogeração, da ordem de 647.000 m3/dia.1

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 (- 

16,7%) e para R$ 0,70/m3 (+16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento em 

cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de:

Contrato  convencional:  23,3  meses  (-17,4%)  e  de  35,6  meses  (+26,2%), 

respectivamente. 

Contrato  horo-sazonal  verde:  25,0  meses  (-18,3%)  e  de  39,6  meses  (+29,4%), 

respectivamente.

Estes resultados indicam que a alteração do custo do gás natural na faixa de variação 

proposta causa certa modificação na atratividade econômica do empreendimento.

Já  o  preço  da  energia  elétrica,  no  caso  do  contrato  convencional,  influenciaria  da 

seguinte forma,  se as outras condições não fossem alteradas.  Se a tarifa se elevasse de  R$ 

0,34/kWh para R$ 0,40/kWh (+17,6%), o prazo de retorno do investimento se reduziria para 

20,2 meses (-28,4%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), o prazo de retorno iria para 46,7 

meses (+65,6%), o que novamente demonstra uma maior sensibilidade, também desse modelo, 

em relação ao preço da energia elétrica. 

 Caso 3: Paridade com a demanda elétrica máxima

Nesse caso, estimou-se a operação de um sistema de cogeração de maior capacidade que 

o  anterior,  procurando atender  as  demandas  máximas  de potência  elétrica,  que ocorrem no 

patamar superior de demanda, com intensas variações. 

Na curva de  demanda  elétrica  da  instalação tomada como modelo,  ocorrem valores 

máximos de solicitação de potência elétrica entre 300 e 330 kW, em geral, no meio da manhã e 

no meio da tarde, num período diário total de maior intensidade de cerca de 5h/dia. No resto do 

período, as demandas a serem atendidas apresentam valores bem inferiores, indicando que nesse 

1  Suprimento de gás natural para cogeração com paridade com demanda elétrica intermediária (1.294 m3/dia), extrapolado para 500 
empresas de porte médio/grande que poderiam aplicá-lo: 1.294 m3/dia x 500 empresas = 647.000 m3/dia..
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caso, de um sistema dimensionado pelos valores máximos, o fator de carga deverá ser baixo nas 

horas restantes do dia (cerca de 19h/dia), quando as solicitações máximas não ocorrem. 

Por outro lado, no sistema proposto a alimentação de calor para a fornalha de secagem é 

mais efetiva, trazendo proveitos técnicos e econômicos, que podem compensar o investimento 

elevado em um sistema de geração elétrica de grande capacidade, mas com baixo fator de carga 

em sua operação elétrica. 

No caso presente, outra vantagem a ser considerada é a independência da distribuição 

elétrica da rede da concessionária, considerando a operação contínua, por 24 h/dia, mesmo no 

horário de ponta, à noite e no final de semana. 

Desse modo, a carga elétrica média a ser atendida deverá ser de 208 kW1 , num período 

mensal de 720 h/mês, com períodos mínimos de 95 a 100 kW, nos horários de ponta e na 

madrugada, passando por períodos diários de oscilação de 100 a 250 kW, incluindo o horário do 

almoço, indo até o patamar de demandas máximas.

Para o atendimento das demandas máximas, considerou-se a operação de um sistema de 

cogeração com potência elétrica 20% acima das solicitações máximas de demanda, da ordem de 

330  kW,  o  que  estabelece  a  potência  de  396  kW  (vide  no  Anexo  3  cálculos  técnicos  e 

econômicos deste projeto de cogeração). 

Os resultados demonstram uma viabilidade econômica intermediária entre os dois casos 

anteriores, portanto, com boas perspectivas econômicas. Os prazos de retorno foram de 20,8 e 

22,1 meses, conforme o contrato de fornecimento de energia elétrica (convencional ou horo-

sazonal verde), demonstrando a viabilidade do empreendimento. Considerando sua aplicação 

potencial  num  universo  estimado  de  500  empresas  (9,1%  do  universo  total),  geraria  uma 

demanda adicional de gás natural, especificamente ligada ao seu emprego em cogeração, da 

ordem de 751.000 m3/dia.2

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 

(-16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento 

em cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de:

Contrato  convencional:   18,5  meses  (-11,0%)  e  de  23,7  meses  (+13,9%), 

respectivamente; 

1  Consumo total de energia elétrica: 150.000 kWh/mês; período mensal de operação: 720 h/mês; demanda média de operação: 
[150.000 kWh/mês] / 720 h/mês = 208 kW.

2  Suprimento de gás natural para cogeração com paridade plena com a demanda elétrica máxima (1.502 m3/dia), extrapolado para 
500 empresas de porte médio/grande que poderiam aplicá-lo: 1.502 m3/dia x 500 empresas = 751.000 m3/dia.
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Contrato  horo-sazonal  verde:  19,6  meses  (-11,3%)  e  de  25,4  meses  (+14,9%), 

respectivamente.

Estes resultados indicam que a alteração do custo do gás natural na faixa de variação 

proposta causa certa modificação na atratividade econômica do empreendimento, mas que não 

impede que permaneça com boa perspectiva econômica de investimento.

Já  o  preço  da  energia  elétrica,  no  caso  do  contrato  convencional,  influenciaria  da 

seguinte forma,  se as outras condições não fossem alteradas.  Se a tarifa se elevasse de  R$ 

0,34/kWh para R$ 0,40/kWh (+17,6%), o prazo de retorno do investimento se reduziria para 

15,9 meses (-23,6%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), o prazo de retorno iria para 29,9 

meses (+43,8%), o que novamente demonstra uma maior sensibilidade, também desse modelo, 

em relação ao preço da energia elétrica, com a flagrante vantagem econômica do caso em que o 

preço da energia elétrica cresce.

 Caso 4: Paridade com a demanda elétrica máxima apenas nos dias comerciais

Nesse caso, estimou-se a operação de um sistema idêntico ao anterior, porém operando 

apenas durante os dias comerciais da semana, quando ocorre a demanda massiva de energia 

elétrica. A parcela de energia elétrica não atendida, referente ao consumo de fim de semana, é 

de 20.800 kWh/mês.1 Assim, o consumo elétrico a ser atendido será de 129.200 kWh/mês.

No sistema proposto, a alimentação de calor para a fornalha de secagem não ocorre nos 

fins  de  semana,  período  em  que  a  mesma  deve  ser  suprida  com  gás  natural  ou  outro 

combustível. 

No caso presente, outra vantagem a ser considerada é a independência da distribuição 

elétrica da rede da concessionária, considerando a operação contínua, por 24 h/dia, mesmo no 

horário de ponta e à noite, mas não no final de semana. 

Desse modo, a carga elétrica média a ser atendida deverá ser de 252 kW2 , num período 

mensal de 512 h/mês, com períodos mínimos de 95 a 100 kW, nos horários de ponta, à noite e 

na madrugada, passando por períodos diários de oscilação de 100 a 330 kW, incluindo o horário 

do almoço, indo até o patamar de demandas máximas, entre 300 e 330 kW (vide no Anexo 3 

cálculos técnicos e econômicos deste projeto de cogeração). 

1  Consumo de energia elétrica referente aos fins de semana: 100 kW x 208 h/mês, sendo o período de fim de semana calculado da 
seguinte forma: [[[365 dias/ano] /12 meses/ano] / 7 dias / semana] x 48 h/semana = 208 h/mês.

2  Consumo total de energia elétrica: 129.200 kWh/mês; período mensal de operação: 512 h/mês; demanda média de operação: 
[129.200 kWh/mês] / 512 h/mês = 252 kW.
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Os resultados indicam prazos de retorno baixos, de 21,6 e 23,1 meses, conforme o tipo 

de  contrato  de  fornecimento  de  energia  elétrica  considerado  (convencional  e  horo-sazonal 

verde, respectivamente), demonstrando uma viabilidade econômica semelhante ao caso anterior 

e, portanto, com boas perspectivas econômicas. Sua vantagem em relação ao caso anterior é a 

de,  operando  por  menor  período  semanal,  permite  aumentar  a  vida  útil  dos  equipamentos. 

Considerando  sua  aplicação  potencial  num  universo  estimado  de  500  empresas  (9,1%  do 

universo total), geraria uma demanda adicional de gás natural, especificamente ligada ao seu 

emprego em cogeração, da ordem de 646.433 m3/dia1.

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 

(-16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento 

em cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de: 

Contrato  convencional  -  19,0  meses  (-12,0%)  e  de  24,9  meses  (+15,3%), 

respectivamente; 

Contrato  horo-sazonal  verde  -  20,2  meses  (-14,4%)  e  de  26,9  meses  (+16,5%), 

respectivamente; 

Estes resultados indicam que, da mesma forma que no caso anterior, a alteração do custo 

do gás natural na faixa de variação proposta causa certa modificação na atratividade econômica 

do empreendimento, mas que não impede que permaneça com boa perspectiva econômica de 

investimento. Ao mesmo tempo, verificou-se neste caso uma pequena melhora nos prazos de 

retorno, o que deve ser somado à vantagem de menor tempo de operação anual, que confere 

maior vida útil ao sistema e seus equipamentos, em comparação com o caso anterior.

Já o preço da energia elétrica, considerando o contrato convencional de fornecimento de 

eletricidade, influenciaria da seguinte forma, caso as outras condições não sejam alteradas. Se a 

tarifa  se  elevasse  de  R$  0,34/kWh  para  R$  0,40/kWh  (+17,6%),  o  prazo  de  retorno  do 

investimento se reduziria para 16,4 meses (-24,1%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), o 

prazo  de retorno aumentaria  para  31,7  meses  (+46,8%), o  que demonstra,  como nos casos 

anteriores, uma forte  sensibilidade,  também desse  modelo,  em relação ao preço da energia 

elétrica, com a vantagem econômica do caso em que cresce o preço da energia elétrica.

1 Suprimento de gás natural para cogeração com paridade plena com a demanda elétrica máxima (1.763 m3/dia), não operando nos 
fins  de  semana  (22  dias/mês),  extrapolado  para  500  empresas  de  porte  médio/grande  que  poderiam  aplicá-lo:  [[1.763 
m3/dia.empresa x 22 dias/mês] / 30 dias/mês] x 500 empresas = 646.433 m3/dia.
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 Caso 5: Paridade com a demanda elétrica máxima 13 h/dia nos dias comerciais

Nesse  caso,  com  sistema  idêntico  ao  das  duas  situações  anteriores,  pressupõe-se  a 

operação por apenas 13 h/dia, durante os dias comerciais, com desligamento após o final do 

horário de ponta (20 horas) e volta à operação no dia seguinte pouco antes de 7 horas da manhã. 

Dessa forma, o sistema opera no horário fora de ponta, em sua parcela de maior solicitação 

elétrica e no horário de ponta, quando, dependendo do contrato de fornecimento de energia 

elétrica,  torna-se  muito  mais  barato  operar  com  o  fornecimento  elétrico  do  sistema  de 

cogeração, considerando que nos contratos horo-sazonais a energia elétrica e/ou a demanda de 

potência  elétrica  apresentam  preço  bem  mais  elevado.  Pela  redução  significativa  de  custo 

operacional energético, este sistema viabiliza a operação elétrica plena no horário de ponta, caso 

necessário, o que se torna uma nítida vantagem de competitividade para a empresa, em função 

de poder explorar ganhos de produtividade. Este caso também propicia maior vida útil para o 

equipamento, comparando-se com as duas propostas antecedentes, apresentando em troca um 

menor fator de carga operacional do sistema, o que prejudica seu retorno financeiro, além de 

impor uma condição de maior dependência do fornecimento de energia elétrica da rede. 

Neste caso, serão admitidas duas condições distintas de contrato de fornecimento de 

energia elétrica. Uma, com operação em contrato convencional, à semelhança dos casos até aqui 

estudados e a outra contemplando o fornecimento horo-sazonal, em sua modalidade verde. 

Desse modo, a carga elétrica média a ser atendida deverá ser de 306 kW1 , num período 

mensal de 282 h/mês, com períodos mínimos de 95 a 100 kW, no horário de ponta, passando 

por períodos diários de oscilação de 100 a 330 kW, incluindo o horário do almoço, indo até o 

patamar de demandas máximas, entre 300 e 330 kW, no meio da manhã e da tarde.

A  energia  elétrica  a  ser  atendida  por  este  sistema  inclui  a  do  horário  de  ponta, 

correspondente a 6.600 kWh/mês (66 h/mês), mais a do horário fora de ponta, correspondente a 

10 h/dia, com a demanda média de 275 kW, correspondendo  a 216 h/mês, perfazendo um total 

de 66.000 kWh/mês, num período de 282 h/mês. 

Os resultados indicam prazos de retorno de 47,2 e 42,3 meses, respectivamente, para 

contrato convencional e horo-sazonal verde, demonstrando uma menor viabilidade econômica, 

em relação aos dois casos anteriores, que envolvem o mesmo investimento, porém com formas 

de  operação  distintas.  Estes  resultados  indicam que  o  baixo  fator  de  carga  operacional  do 

sistema provoca um aumento grande no prazo de retorno do investimento. Todavia, em termos 

1  Consumo total de energia elétrica: 66.000 kWh/mês; período mensal de operação: 216 h/mês; demanda média de operação: 
[66.000  kWh/mês] / 216 h/mês = 306 kW.
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absolutos, este investimento apresenta perspectiva econômica razoável, com prazo de retorno 

semelhante ao de muitos projetos de cogeração já implantados.

Considerando sua aplicação potencial num universo estimado de 500 empresas (9,1% do 

universo total), geraria uma demanda adicional de gás natural, especificamente ligada ao seu 

emprego em cogeração, da ordem de 330.500 m3/dia1.

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 

(-16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento 

em cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de: 

Contrato  convencional  -  42,0  meses  (-11,0%)  e  de  53,8  meses  (+14,0%), 

respectivamente; 

Contrato  horo-sazonal  verde  -  39,7  meses  (-6,1%)  e  de  47,6  meses  (+12,5%), 

respectivamente; 

As alterações de custo do gás natural  na faixa de variação proposta  causam restrita 

variação na atratividade econômica do empreendimento, considerando que variações numa faixa 

de quase 34% na tarifa do gás natural levaram a variações bem menores (de 18,6 a 25,0%) na 

faixa dos prazos de retorno. 

Em termos gerais,  o caso analisado apresenta uma perspectiva econômica favorável, 

devendo-se lembrar a vantagem de menor tempo de operação anual, que confere maior vida útil 

ao sistema e seus equipamentos, em comparação com os casos anteriores.

Já o preço da energia elétrica, considerando o contrato convencional de fornecimento de 

eletricidade, influenciaria da seguinte forma, caso as outras condições não sejam alteradas. Se a 

tarifa  se  elevasse  de  R$  0,34/kWh  para  R$  0,40/kWh  (+17,6%),  o  prazo  de  retorno  do 

investimento se reduziria para 36,1 meses (- 23,5%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), 

o prazo de retorno aumentaria para 68,0 meses (+44,1%), o que demonstra, como nos casos 

anteriores, uma forte  sensibilidade,  também desse  modelo,  em relação ao preço da energia 

elétrica, com a vantagem econômica do caso em que cresce o preço da energia elétrica, mas 

constatando a inviabilidade econômica na hipótese da energia elétrica ter uma redução de tarifa, 

como foi proposta, levando a um prazo de retorno simples superior a 5 anos.

1  Suprimento de gás natural para cogeração com paridade plena com a demanda elétrica máxima (918 m3/dia), operando apenas 216 
h/mês, incluindo o horário de ponta (66 h/m\ês), perfazendo um total de 21,6 dias/mês), extrapolado para 500 empresas de porte 
médio/grande que poderiam aplicá-lo: [[918 m3/dia.empresa x 21,6 dias/mês] / 30 dias/mês] x 500 empresas = 330.480 m3/dia.
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 Caso 6: Paridade térmica com a demanda de calor do secador com operação 24h/dia

No sistema de cogeração proposto, para efeito de dimensionamento, considerou-se não 

mais  a  demanda  elétrica  da  instalação,  mas  sua  demanda  térmica,  referente  ao  secador,  já 

descontada a parcela de calor fornecido pelo forno. Para tanto, adotou-se o emprego de sistema 

movido  por  turbina  a  gás,  diante  de  seu  fator  beta  mais  elevado,  proporcionando  maior 

quantidade de calor na exaustão, em temperatura conveniente para o seu reaproveitamento no 

processo. 

O  desempenho  térmico  da  turbina,  aqui  considerado  de  25%,  promove  a  produção 

específica de energia elétrica com a relação 2,56 kWh/m3 (1).    

Quanto ao custo de investimento, o aumento em relação a um sistema acionado por 

motor  se  torna significativo,  da  ordem de 70% a mais,  considerando-se os  índices  de  US$ 

700/kW, para sistema de cogeração através de motores e de US$ 1.200/kW, através de turbinas 

(POLITO, 2006). 

Na conformação proposta,  o  sistema de cogeração apresenta elevado fator  de carga, 

diante da demanda constante e estável de calor do secador, o que tende a remunerar de forma 

mais  rápida  o  investimento  específico  mais  elevado,  podendo  também  comercializar  o 

excedente de energia elétrica produzida, o que irá depender da potência elétrica do sistema, de 

modo a atender as exigências legais para se constituir como produtor independente de energia 

elétrica. Diante desta possibilidade, simulou-se o valor das tarifas de comercialização da energia 

elétrica excedente, de modo a identificar o valor mínimo para remuneração do investimento. 

O sistema irá operar de forma ininterrupta (720 h/mês), sem receber eletricidade da rede, 

atendendo  todas  as  cargas  elétricas  solicitadas  pela  instalação.  Como  nos  casos  avaliados 

anteriormente, serão admitidas duas condições distintas de contrato de fornecimento de energia 

elétrica. Uma, com operação em contrato convencional e a outra, contemplando o fornecimento 

horo-sazonal, em suas modalidade verde. 

Como  mencionado  no  início  deste  capítulo,  o  modelo  de  instalação  industrial 

apresentado demanda uma energia térmica na fornalha de 6,8 x 108 kcal/mês2, equivalente a um 

consumo de gás natural de 2.576 m3/dia, valor sobre o qual se desconta a parcela de 32% de 

calor fornecido pelo forno, resultando numa demanda efetiva de calor de 15.414.784 kcal/dia, 

1  Relação específica de produção de energia elétrica numa turbina a gás natural com 25% de eficiência térmica: Rt = [PCIgn x Efth] / 
860 kcal/kWh = [8.800 kcal/m3 x 0,25] / 860 kcal/kwh = 2,56 kWh/m3, sendo: PCIgn , poder calorífico inferior do gás natural e Efth 

o rendimento térmico da turbina.
2  Calor total demandado pelo secador: Ct = Cesp x Pt = 200 kcal/kg x 3.400.000 kg/mês = 6,8 x 108 kcal/mês, sendo: Cesp, calor 

específico de secagem, já considerada a eficiência térmica do secador e Pt, produção  mensal da empresa. 
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equivalente  a  1.752  m3/dia  de  gás  natural,  valor  que  aqui  será  empregado  para  efeito  de 

dimensionamento da turbina a gás natural, a partir da sua parcela de calor de exaustão. 

Em função da transferência térmica direta do calor dos gases de exaustão da turbina para 

o sistema de secagem, adotou-se o valor de 5% para as perdas térmicas envolvidas (DANTAS, 

2003).  Com isso,  considera-se  a necessidade de exaustão de calor  na  turbina necessária  ao 

sistema da ordem de 16.226.088 kcal/dia ou de 1.844 m3/dia equivalente em gás natural.  A 

partir da relação beta = 0,625, chega-se ao valor de 40%1 de perdas na exaustão de uma turbina 

a gás natural. Assim, a potência térmica gerada pela turbina será de:

Pth turb  = [16.226.088 kcal/dia] / 0,40 = 40.565.220 kcal/dia ou 1965 kW2, equivalente em 

gás natural a 4.610 m3/dia. 

A potência mecânica da turbina será de:

Pmec turb = Efturb x Pth turb = 0,25 x 1.965 kW = 491 kW;

Considerando um fator de super dimensionamento de 10%, de modo a manter a turbina 

operando numa faixa aceitável de 90% de sua carga nominal, a potência nominal definida para o 

equipamento será de 545 kW, o que eleva seu custo de investimento (vide no Anexo 3 cálculos 

técnicos e econômicos deste projeto de cogeração). 

Os resultados demonstram a inviabilidade econômica do empreendimento, caso não seja 

possível  comercializar  o  excedente  de  energia  elétrica,  o  que,  por  si  só,  não  garante  a 

viabilização,  em  função  da  tarifa  mínima  necessária  para  remunerar  o  projeto.  Com  a 

consideração de uma remuneração equivalente a 80% da tarifa firme (contrato convencional), 

para a energia excedente comercializada, o empreendimento se viabiliza de maneira satisfatória, 

com prazos de retorno de 29,8 e 35,0 meses, conforme o tipo de contrato de fornecimento de 

energia elétrica, apesar do investimento vultoso. De certo modo, as condições favoráveis de 

viabilização  econômica  decorrem  do  elevado  fator  de  carga  do  sistema  de  cogeração, 

considerando a demanda plena das parcelas de geração elétrica, quando comercializada, e do 

aproveitamento pleno do rejeito de calor na secagem. 

A diferença de valor entre os prazos de retorno relativos aos dois tipos de contrato de 

fornecimento de energia elétrica considerados, se deve ao custo mais baixo da energia elétrica 

no contrato horo-sazonal verde, o que torna sua substituição menos vantajosa.  

1  Perda de calor na exaustão da turbina a gás considerada: Pg = Efth / beta = 25%/0,625 = 40%, sendo: beta, a  relação típica para 
turbinas a gás entre a potência elétrica produzida e a potência térmica na exaustão. 

2 A potência térmica da turbina será de: Pth turb = [[Cexaust / pexaust ] / 860 kcal/kWh] / 24 h/dia = [[16.226.088 kcal/dia / 0,40] / 860 
kcal/kWh] / 24 h/dia = 1.965 kW, sendo Cexaust (kcal/dia), a perda de calor na exaustão da turbina e pexaust , a perda percentual de 
energia na exaustão.   
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Em  termos  absolutos,  o  investimento  envolvido  no  projeto  apresenta  perspectiva 

econômica razoável, com prazo de retorno semelhante ao dos outros projetos propostos neste 

trabalho  e  ao  de  projetos  de  cogeração  mencionados  na  literatura  (DANTAS,  2002  e 

COGERAR, 2002).

Considerando sua aplicação potencial num universo estimado de 500 empresas (9,1% do 

universo total),  este projeto geraria uma demanda adicional  de  gás natural,  especificamente 

ligada ao seu emprego em cogeração, da ordem de 2.301.500 m3/dia1.

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 

(-16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+16,7%), "caeteris paribus", e não se comercialize o excedente de 

eletricidade, os prazos de retorno do investimento em cogeração com gás natural passariam a ser 

inviáveis para os dois tipos de contrato, em quaisquer das duas tarifas mencionadas. 

Levando em conta  a  alteração tarifária proposta  do gás natural  e  a  possibilidade de 

comercialização  da  energia  elétrica  excedente  (203.520  kWh/mês)  através  da  tarifa  de  R$ 

0,272/kWh,  mencionada  neste  capítulo,  promovendo  um  faturamento  suplementar  de  R$ 

55.357,00, os prazos de retorno seriam os seguintes: 

Contrato  convencional  -  24,8  meses  (-16,8%)  e  de  37,2  meses  (+24,8%), 

respectivamente; 

Contrato  horo-sazonal  verde  -  28,2  meses  (-19,4%)  e  de  45,8  meses  (+30,1%), 

respectivamente; 

Nesta  condição,  o  caso  analisado  apresenta  perspectiva  econômica  favorável,  com 

exceção apenas para o caso de contrato horo-sazonal verde com tarifa para o gás natural de R$ 

0,70/m3. 

Quanto à variação do preço da energia elétrica, considerando o contrato convencional de 

fornecimento, com a venda de excedentes de eletricidade, influenciaria da seguinte forma, caso 

as  outras  condições  não  sejam alteradas.  Se  a  tarifa  se  elevasse  de  R$ 0,34/kWh para  R$ 

0,40/kWh (+17,6%), o prazo de retorno do investimento se reduziria para 25,1 meses (-15,8%) e 

se  baixasse  para  R$  0,28/kWh  (-17,6%),  o  prazo  de  retorno  aumentaria  para  36,6  meses 

(+22,8%), o que demonstra uma certa sensibilidade em relação ao preço da energia elétrica, com 

a vantagem econômica do caso em que cresce o preço da energia elétrica, mas constatando a 

inviabilidade econômica na hipótese de a energia elétrica excedente não ser comercializada.

1  Consumo de gás natural no sistema de cogeração proposto no caso 6, extrapolado para 500 empresas do segmento de cerâmica 
vermelha: Ct = Cempresa x 500 empresas = 4.603 m3/empresa.dia x 500 empresas = 2.301.500 m3/dia.
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Se a opção,  neste caso,  fosse  pelo emprego de motor a gás,  sua potência  mecânica 

nominal  seria  de  1.065  kW2,  para  que  houvesse  a  mesma  parcela  de  calor  disponível  na 

exaustão, mas com a vantagem de se poder contar com duas ou três unidades, que permitiriam 

uma  maior  flexibilidade  operacional,  que  a  turbina  pouco  permite,  de  modulação  do 

atendimento das cargas elétrica e térmica, ainda que no caso em questão, esta não seja uma 

característica demandada. Por outro lado, o custo de investimento se elevaria em 14,0%3 com o 

emprego de motor a gás e mais ainda, caso sejam instaladas duas ou mais unidades, fato que 

descarta  a  necessidade de análise do caso presente,  operando com motor  a  gás.  Todavia,  a 

aplicação  de  turbinas  de  baixa  potência,  como  no  caso  sugerido,  demanda  análise  mais 

pormenorizada quanto à oferta de mercado, já que são mais usuais os modelos de potências 

acima de 1.000 kW (SOARES, 2004).

A tabela 55, a seguir,  apresenta o resumo dos principais dados técnicos e econômicos 

dos projetos de cogeração apresentados. 

Tabela 55: Dados técnicos e econômicos dos projetos de cogeração analisados
Simulação Consgn

(m3/dia)

Cons500em

(m3/dia)

Econv

(R$/mês)

Ehsv

(R$/mês)

Investimento

(R$)

Prconv

(mês)

Prhsv

(mês)

Caso 1 721 360.500 14.310,00 14.964,00 184.800,00 12,9 12,3

Caso 1a “ “ 15.930,00 16.800,00 “ 11,6 11,0

Caso 1b “ “ 12.403,00 13.200,00 “ 14,9 14,0

Caso 1c “ “ 18.480,00 - “ 10,0 -

Caso 1d “ “ 9.800,00 - “ 18,9 -

Caso 2 1.294 647.000 16.394,00 15.092,00 462.000,00 28,2 30,6

Caso 2a “ “ 19.828,00 18.480,00 “ 23,3 25,0

Caso 2b “ “ 12.978,00 11.667,00 “ 35,6 39,6

Caso 2c “ “ 22.871,00 - “ 20,2 -

2 A potência térmica do motor seria de: Pmotor = [16.226.088 kcal/dia] / 0,30 = 54.086.960 kcal/dia ou 2.620 kW e sua 
potência mecânica de: Pmec turb  = Efth   x Pth turb  = 0,325 x 1965 kW = 852 kW; considerando um fator de super dimensionamento de 
20%, de modo a manter o  motor operando numa faixa aceitável de 80% de sua carga nominal, a potência nominal definida para o  
equipamento será de 1.065 kW,  (852 kW/0,8), o que eleva o custo de investimento.

3  Custo do sistema com turbina a gás: 545 kW x US$ 1.200 / kW x R$ 2,20/US$ = R$ 1.438.800,00; Custo do sistema com motor a 
gás:   1.065  kW x  US$  700  /  kW = R$ 1.640.100,00;  diferença  percentual  favorável  à  turbina:  [[1.640.100  -  1.438.800]  / 
1.438.800] x 100 = 14,0%.
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Caso 2d “ “ 9.893,00 - “ 46,7 -

Caso 3 1.502 751.000 29.370,00 27.570,00 609.840,00 20,8 22,1

Caso 3a “ “ 32.964,00 31.114,00 “ 18,5 19,6

Caso 3b “ “ 25.732,00 24.009,00 “ 23,7 25,4

Caso 3c “ “ 38.355,00 - “ 15,9 -

Caso 3d “ “ 20.396,00 - “ 29,9 -

Caso 4 1.293 646.500 28.241,00 26.441,00 609.840,00 21,6 23,1

Caso 4a “ “ 32.097,00 30.190,00 “ 19,0 20,2

Caso 4b “ “ 24.492,00 22.671,00 “ 24,9 26,9

Caso 4c “ “ 37.185,00 - “ 16,4 -

Caso 4d “ “ 19.238,00 - “ 31,7 -

Caso 5 661 330.500 12.922,00 14.407,00 609.840,00 47,2 42,3

Caso 5a “ “ 14.520,00 15.361,00 “ 42,0 39,7

Caso 5b “ “ 11.335,00 12.812,00 “ 53,8 47,6

Caso 5c “ “ 16.893,00 - “ 36,1 -

Caso 5d “ “ 8.968,00 - “ 68,0 -

Caso 6 4.603 2.301.500 48.360,00 41.109,00 1.438.800,00 29,8 35,0

Caso 6a “ “ 58.016,00 51.021,00 “ 24,8 28,2

Caso 6b “ “ 38.677,00 31.415,00 “ 37,2 45,8

Caso 6c “ “ 57.323,00 - “ 25,1 -

Caso 6d “ “ 39.311,00 - “ 36,6 -

Caso 1: situação original;
Caso 1a: com redução da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,50/m3;
Caso 1b: com elevação da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,70/m3;
Caso 1c: com elevação da tarifa de eletricidade de R$ 0,34 para R$ 0,40/kWh (contrato 

convencional);
Caso 1d:  com redução  da tarifa  de  eletricidade de R$ 0,34 para  R$ 0,28/kWh (contrato 

convencional);

Consgn: consumo médio diário de gás natural, por empresa (m3/dia);

Cons500em: consumo mensal médio em 500 empresas do segmento (m3/dia);

Econv: economia mensal gerada, com contrato convencional (R$/mês);
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Ehsv: economia mensal gerada, com contrato horo-sazonal verde (R$/mês);

Investimento: investimento total (R$);

Prconv: prazo de retorno simples, com contrato convencional (meses);

Prhsv: prazo de retorno simples, com contrato horo-sazonal verde (meses).

Assim, nas simulações realizadas, pode-se notar que: 

• O Caso 1 apresentou os melhores resultados referentes ao prazo de retorno simples, em 

grande parte, em função do baixo investimento relativo (sistema de cogeração de menor 

capacidade), considerando que as economias mensais envolvidas foram atrativas;

•  O Caso 6 mostrou grande potencial de consumo de gás natural (turbina a gás), com prazos 

de retorno interessantes, mas baseados na venda de excedentes de energia elétrica ao preço 

suposto equivalente a 80% da tarifa média comercial; o investimento envolvido foi o mais 

elevado entre os seis casos estudados;

• Os casos  3,  4  e  5  envolveram o  mesmo investimento  total,  porém o  caso  3,  além de 

apresentar menores prazos de retorno, permite maiores volumes de difusão de gás natural;

• O  caso  2  apresentou  prazos  de  retorno,  de  modo  geral,  atraentes,  ainda  que  menos 

favoráveis que nos casos  3, 4 e 5; 

• As variações de  prazo de retorno em função dos  tipos  de  contrato de  fornecimento de 

energia elétrica simulados (convencional e horo-sazonal verde) mostraram diferenças quase 

sempre inferiores a 10%, com os contratos convencionais apresentando ligeira vantagem 

nos casos  2, 3 , 4 e 6;

• Dentre as condições de simulação de tarifas, a mais favorável foi sempre a da elevação de 

17,6% da tarifa de eletricidade (caso c), enquanto que a pior foi sempre a da redução de 

17,6%  na  tarifa  de  eletricidade  (sempre  em  contrato  convencional),  evidenciando  a 

sensibilidade maior da curva de variação de custos com a alteração dos preços de energia 

elétrica;

• A variação de 16,7% na tarifa de fornecimento do gás natural,  para cima e para baixo, 

impôs menores variações de prazo de retorno que no caso da energia elétrica, evidenciando 

menor sensibilidade econômica em relação ao caso anterior.        

8.5. Cogeração em carga parcial

Como foi visto no capítulo 3, na indústria de cerâmica vermelha, os gastos com energia 

elétrica são relevantes, principalmente em operações como as de preparo de massa (mistura, 
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desintegração e laminação), extrusão, moagem, secagem (exaustão e ventilação) e mesmo no 

forno (exaustão e sopradores dos queimadores). 

A  etapa  de  extrusão,  por  exemplo,  envolve  o  acionamento  por  motores  elétricos, 

normalmente, de 100 a 250 cv, representando cerca de 15 a 20% do consumo e 30 a 40% da 

potência  elétrica  demandada  pela  empresa.  Com isso,  pode-se,  em alguns casos,  prover  as 

empresas do segmento de sistemas de cogeração termo-mecânica, de configuração mais simples 

que a forma de cogeração mostrada anteriormente, apesar do impacto mais restrito no aumento 

de eficiência energética da planta industrial. Neste caso, empregam-se motores a gás natural 

para geração direta da energia mecânica total ou parcial de acionamento da polia da extrusora e 

permite-se  o  transporte  de  energia  térmica  para  o  secador.  Nesta  conformação,  o  sistema 

apresenta  maior  rendimento  térmico  e  menor  custo  inicial,  por  eliminar  uma  etapa  de 

transformação energética e propor um sistema de acionamento de menor capacidade. O sistema 

deverá ser dimensionado pelo critério da paridade mecânica total ou parcial, com sistema de 

roda livre.

De modo geral, esses sistemas apresentam boa viabilidade técnica e econômica, com 

prazos de retorno do capital investido da ordem de 3 anos, valor que depende diretamente da 

relação entre as tarifas de energia elétrica e do gás natural ofertado na instalação. Em termos 

gerais, a redução de custo na conta geral de energia elétrica da instalação pode se dar na faixa de 

20 a 30% (vide no Anexo 4 cálculos técnicos e econômicos deste projeto de cogeração). 

A seguir, será apresentado o caso da aplicação numa instalação de médio porte de um 

sistema de cogeração estritamente ligado à etapa de extrusão, com as seguintes características: 

Potência nominal do motor de acionamento da extrusora: 150 cv;

Demanda elétrica máxima do sistema: 110 kW; 

Regime de operação efetiva: 198 h/mês;

Fator de carga de operação do motor: 0,8;

Motor a gás natural com potência nominal de 187 cv, superdimensionado em 25%, em 

relação à potência elétrica demandada: 137,5 kW;

Eficiência térmica do motor a gás natural (Efth): Efth = 32,5%;

Considerando  os  cálculos  apresentados  em  anexo,  os  valores  de  prazo  de  retorno 

simples foram relativamente elevados (42,4 e 47,5 meses),  conforme o tipo de combustível 

empregado  na  fornalha  (gás  natural  e  lenha,  respectivamente),  demonstrando  uma  limitada 

viabilidade econômica deste tipo de empreendimento. A aplicação deste tipo de projeto num 

universo estimado de 500 empresas (9,1% do universo total) geraria uma demanda adicional de 

gás natural, especificamente ligada ao seu emprego em cogeração, da ordem de 87.000 m3/dia.1

1  Consumo potencial de gás natural em cogeração na etapa de extrusão, com recuperação de calor para secagem, considerando as 
condições técnicas apresentadas, com uma demanda de gás natural de 174 m3/dia . empresa, em 500 empresas, perfazendo um 
consumo total de 87.000 m3/dia.
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Caso se avalie o efeito da variação da tarifa do gás natural e da energia elétrica, cada um 

a sua vez, mantidas fixas as outras condições estabelecidas, os efeitos seriam os seguintes:

Suposição da elevação da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,70/m3:     

Ficam  modificados  o  custo  mensal  da  energia  elétrica  fornecida  pelo  sistema  de 

cogeração, que se altera para C2 = Cgn x tgn =  5.232 m3/mês x R$ 0,70/m3 = R$ 3.662,00/mês e a 

economia de combustível na fornalha com a recuperação de calor, que se altera para Egn = 1.411 

m3/mês x R$ 0,70/m3 = R$ 987,70/mês; com isso os prazos de retorno passam a ser de:

Caso de emprego de gás natural na fornalha - PRgn  = I /  Etgn = R$ 211.750,00 / R$ 

4.614,70/mês = 45,9 meses;

Caso  de  emprego de  lenha  na  fornalha  -  PRlenha  = I  /  Etlenha  = R$ 211.750,00  /  R$ 

4.459,00/mês = 53,8 meses;

Nessa suposição, os prazos de retorno se elevam, evidenciando que o aumento da tarifa 

do gás natural influencia diretamente na viabilidade econômica do empreendimento. 

Suposição da redução da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,50/m3:     

Ficam  modificados  o  custo  mensal  da  energia  elétrica  fornecida  pelo  sistema  de 

cogeração, que se altera para C2 = Cgn x tgn =  5.232 m3/mês x R$ 0,50/m3 = R$ 2.616,00/mês e a 

economia de combustível na fornalha com a recuperação de calor, que se altera para Egn = 1.411 

m3/mês x R$ 0,50/m3 = R$ 705,50/mês; com isso os prazos de retorno passam a ser de:

Caso de emprego de gás natural na fornalha - PRgn  = I /  Etgn = R$ 211.750,00 / R$ 

5.378,50/mês = 39,4 meses;

Caso  de  emprego de  lenha  na  fornalha  -  PRlenha  = I  /  Etlenha  = R$ 211.750,00  /  R$ 

4.982,00/mês = 42,5 meses;

Neste caso, com a redução da tarifa do gás natural, os prazos de retorno passam a se 

aproximar  da  faixa  usual  dos  prazos  de  retorno  de  projetos  de  cogeração  implementados 

(DANTAS - GUIMARÃES, 2002 e COGERAR, 2002), freqüentemente da ordem de 36 a 42 

meses. 

Supondo  a  adoção  de  contrato  horo-sazonal  verde  para  o  fornecimento  de  energia 

elétrica, em lugar de contrato convencional, as condições econômicas para os prazos de retorno 

simples, apresentadas e calculadas em anexo,  ficam alteradas da seguinte forma:

Caso de emprego de gás natural na fornalha - PRgn  = I /  Etgn = R$ 211.750,00 / R$ 

3.812,00/mês = 55,5 meses;

Caso  de  emprego de  lenha  na  fornalha  -  PRlenha  = I  /  Etlenha  = R$ 211.750,00  /  R$ 

3.274,00/mês = 64,7 meses;

Desse modo, verifica-se que em contrato horo-sazonal verde, com tarifa média fora de 

ponta mais baixa, as condições de viabilidade econômica deste tipo de projeto pioram. 
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Pelos resultados analisados, verifica-se que o investimento envolvido em cogeração é 

elevado, trazendo ao mesmo tempo um ganho limitado em recuperação de calor. Desse modo, 

sugere-se a alternativa de auto-geração elétrica na etapa de extrusão, o que permite a redução 

drástica do valor do investimento envolvido, como se analisa a seguir.

Nessa nova condição, os parâmetros que se alteram são:

Investimento inicial, considerando motor a gás natural com a mesma potência do caso 

anterior, com custo específico de US$ 400/kW (GUASCOR, 2002):

Pmotor   x US$ 300/kW x R$ 2,20/US$ = 137,5 kW x US$ 400/kW x R$ 2,20/US$ = R$ 

121.000,00;

Economia mensal (Et), no caso de emprego de gás natural ou lenha na fornalha - Et = 

(C1 - C2) = (R$ 7.289,00/mês - R$ 3.139,00/mês) = R$ 4.150,00/mês;

Com isso, o prazo de retorno simples (PR) passa a ser de:

PR = I / Et = R$ 121.000,00 / R$ 4.150,00/mês = 29,2 meses;

Desse  modo,  verifica-se  que  os  prazos  de  retorno  envolvidos  em projetos  de  auto-

geração com as características sugeridas neste capítulo são mais atrativos. 

Uma outra etapa do processo de cerâmica vermelha em que se pode empregar sistemas 

de cogeração de pequena capacidade seria na secagem, especificamente com relação ao sistema 

de  exaustão  da  atmosfera  saturada  do  interior  do  secador.  Este  sistema,  em  geral,  opera 

continuamente (720 h/dia),  com elevadíssimo fator  de  carga e  relativamente  baixa potência 

elétrica (40 a 100 cv), com a possibilidade de recuperação direta de calor no secador, incluindo-

se a proximidade física em relação ao secador, aspectos que promovem uma melhor condição de 

viabilização  econômica  que  do  caso  anterior.  Este  tipo  de  solução,  com  possibilidade  de 

acionamento pleno ou com roda livre, pode ser extensivo para outras cargas elétricas de médio 

porte de operação contínua, como no caso de exaustores de fornos, que apesar de envolverem 

potências elétricas nominais relativamente baixas (50 cv ou menos), podem participar de modo 

significativo no custo final da conta de fornecimento de eletricidade, em função do elevado fator 

de carga.   

8.6. Autogeração

Trata-se da geração própria de energia elétrica, através do emprego de moto geradores, 

sem recuperação de energia, podendo se dar de diversas formas, escalas e com diversos tipos de 

combustível. Podem ser, desde sistemas a vapor, alimentados por lenha ou resíduos, operando 

com turbinas ou máquinas alternativas, até motores a gás natural, nos casos em que o preço do 
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combustível permite a viabilidade econômica da geração elétrica própria,  considerando uma 

relação aproximada de 3,33 kWh/m³ de gás natural, baseada num rendimento térmico médio do 

motor de 32,5%. Tal é, por exemplo, o caso do gás natural comercializado para as empresas 

cerâmicas  de  algumas  regiões  no  Brasil,  onde  é  oferecido  a  preços  na  faixa  de  R$ 0,43  a 

0,50/m³, o que permitiria gerar a energia elétrica ao custo com combustível (95% do custo total) 

de R$ 0,15 a 0,20/kWh, considerando que o custo médio da energia elétrica distribuída pelas 

concessionárias,  para os níveis de tensão, em geral, sub-grupo A4, e carga considerados, se 

encontrava em novembro de 2006 acima de R$ 0,25/kWh  (LIGHT, 2006). 

Em  muitos  outros  casos  a  geração  própria  de  energia  elétrica  pode  ser  viável 

economicamente, como na geração elétrica no horário de ponta, em contratos horo-sazonais do 

tipo verde, nos quais a energia elétrica no horário de ponta apresenta custo mais de seis vezes 

maior,  constituindo  uma  oportunidade  de  boa  atratividade  econômica  de  investimento, 

destacando que o sistema gerador pode também ter caráter estratégico, pela possibilidade de 

atendimento em casos  de  falta  de  fornecimento  de energia  elétrica  à  instalação,  impedindo 

perdas de produtividade.

A seguir, serão realizadas duas simulações de operação de autogeração, uma de forma 

parcial, envolvendo a operação de sistema de exaustão de um secador e outra, de âmbito mais 

amplo, envolvendo a geração de energia elétrica no horário de ponta com moto gerador a gás 

natural. 

8.6.1. Autogeração na etapa de secagem  

No caso da aplicação de um sistema de autogeração estritamente ligado à  etapa de 

secagem, as características são as seguintes: 

Potência nominal do motor de acionamento do exaustor (Peletr): Peletr = 60 cv;

Demanda elétrica efetiva (constante) do sistema (Deletr) equivalente à 75% da potência 

máxima nominal do motor: Deletr = 60 cv x 0,736 kW/cv x 0,75 = 33 kW; 

Regime de operação efetiva (Rop): Rop = 720 h/mês;

Fator de carga de operação do motor (fc): 0,75;

Tarifas de energia elétrica em contrato convencional (nov./06; LIGHT, 2006): tc = R$ 

0,304/kWh (tarifa de consumo); td = R$ 18,11/kW (tarifa de demanda);

Motor  a  gás  natural  com potência  nominal  de  44  kW,  operando  com demanda  de 

potência elétrica de 33 kW: Pmotor  = 44,0 kW x 0,75 = 33,0 kW (45 cv);

Eficiência térmica do motor a gás natural (Efth): Efth = 32,5%;

Produção específica  de  energia  elétrica  do motor  (Resp):  Resp  = 3,33 kWh/m3 de  gás 

natural;
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Tarifa do gás natural (tgn) : R$ 0,60/m3; 

Poder calorífico inferior do gás natural (PCIgn): 8.800 kcal/m3;

Consumo mensal de energia elétrica (Celetr): 

Celetr =  Deletr  x Rop =  33 kW x 720 h/mês = 23.760 kWh/mês;

Custo mensal da energia elétrica fornecida em contrato convencional (C1):

C1 = [Celetr  x tc] + Deletr  x td] = [23.760 kWh/mês x R$ 0,304/kWh] + [33 kW x R$ 

18,11/kW] = R$ 7.821,00/mês, resultando numa tarifa média de R$ 0,329/kWh;

Consumo de gás natural do motor (Cgn): Cgn  = [Celetr / Efth] / Resp = 23.760 kWh/mês / 

3,33 kWh/m3 = 7.135 m3/mês ou 238 m3/dia;

Custo mensal da energia elétrica fornecida pelo sistema de cogeração acionado pelo 

motor a gás natural (C2):

C2 = Cgn x tgn =  7.135 m3/mês x R$ 0,60/m3 = R$ 4.281,00/mês;

Economia de combustível na fornalha com a recuperação de calor: 

Investimento no sistema de autogeração (US$ 400/kW, GUASCOR, 2002):

I = Pmotor  x US$ 400/kW x R$ 2,20/US$ = 44 kW x US$ 400/kW x R$ 2,20/US$ = R$ 

38.720,00;

Economia mensal (Et):

Et = (C1 - C2) = (R$ 7.821,00/mês - R$ 4.281,00/mês) = R$ 3.540,00/mês;

Prazo de retorno simples (PR):

PR = I / Et = R$ 38.720,00 / R$ 3.540,00/mês = 11,0 meses;

Desse modo,  verifica-se que o prazo de retorno envolvido neste tipo de iniciativa é 

extremamente  favorável,  diante  do  elevado  fator  de  carga  envolvido  e  do  investimento 

relativamente baixo. 

Considerando a aplicação deste tipo de projeto num universo estimado de 500 empresas 

(9,1%  do  universo  total),  o  mesmo  geraria  uma  demanda  adicional  de  gás  natural, 

especificamente ligada ao seu emprego em autogeração, da ordem de 119.000 m3/dia.1

Caso se avalie o efeito da variação da tarifa do gás natural e da energia elétrica, cada um 

à sua vez, mantidas fixas as outras condições estabelecidas, os efeitos seriam os seguintes:

Suposição da elevação da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,70/m3:     

Fica  modificado  o  custo  mensal  da  energia  elétrica  fornecida  pelo  sistema  de 

autogeração, que se altera para C2 = Cgn x tgn =  7.135 m3/mês x R$ 0,70/m3 = R$ 4.995,00/mês; 

com isso, o prazo de retorno passa a ser de:

1  Consumo potencial de gás natural em autogeração na etapa de secagem, considerando as condições técnicas apresentadas, com 
uma demanda de gás natural de 238 m3/dia . empresa, em 500 empresas, perfazendo um consumo total de 119.000 m3/dia.
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PR = I / Et = R$ 38.720,00 / R$ 2.826,00/mês = 13,7 meses;

Nessa suposição, o prazo de retorno se eleva, evidenciando que o aumento da tarifa do 

gás natural influencia diretamente na viabilidade econômica do empreendimento. 

Suposição da redução da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,50/m3:     

Fica  modificado  o  custo  mensal  da  energia  elétrica  fornecida  pelo  sistema  de 

autogeração, que se altera para C2 = Cgn x tgn =  7.135 m3/mês x R$ 0,50/m3 = R$ 3.568,00/mês; 

com isso o prazo de retorno passa a ser de:

PR = I / Et = R$ 38.720,00 / R$ 4.253,50/mês = 9,1 meses;

Neste caso, com a redução da tarifa do gás natural, o prazo de retorno se reduz ainda 

mais, evidenciando uma atratividade econômica considerável.

Supondo  a  adoção  de  contrato  horo-sazonal  verde  para  o  fornecimento  de  energia 

elétrica, em lugar de contrato convencional,  a condição econômica fica alterada da seguinte 

forma:

Consumo de energia na ponta: 33 kW x 66 h/mês = 2.178 kWh/mês;

Consumo  de  energia  elétrica  fora  de  ponta:  [23.760  -  2.178]  kWh/mês  =  21.582 

kWh/mês; 

Custo mensal da energia elétrica fornecida em contrato horo-sazonal verde (C1):

C1 = [Celetrfp  x tc] + [Celetr  p x tp] + [Deletr  x td] = [21.582 kWh/mês x R$ 0,236/kWh] + 

[2.178  kWh/mês  x  R$  1,501/kWh/mês]  +  [33  kW  x  R$  18,11/kW]  =  R$  8.960,00/mês, 

resultando numa tarifa média de R$ 0,377/kWh;

Economia mensal (Et):

Et = (C1 - C2) = (R$ 8.960,00/mês - R$ 4.281,00/mês) = R$ 4.679,00/mês;

Prazo de retorno simples (PR):

PR = I / Et = R$ 38.720,00 / R$ 4.679,00/mês = 8,3 meses;

Desse modo, verifica-se que em contrato horo-sazonal verde, a atratividade econômica 

do empreendimento se acentua, com a redução de 25% no prazo de retorno, que decresce para 

8,3 meses.

8.6.2. Autogeração no horário de ponta

A seguir, será apresentada uma avaliação da possibilidade de autogeração com motor a 

gás natural operando estritamente no horário de ponta, em contrato horo-sazonal verde, numa 

empresa de médio porte, considerando as seguintes condições:

Período mensal de operação: pop = 66 h/mês;
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Potência elétrica média efetiva no período: Deletr  = 100 kW, correspondente à operação 

de exaustores, sopradores e ventiladores do forno e do secador, além de pequena parcela do 

setor administrativo;

Energia elétrica demandada (Celetr): Celetr = Deletr  x pop = 6.600 kWh/mês;

Custo com energia elétrica (Celetr): 

Cteletr = Celetr  x teletr  = 6.600 kWh/mês x R$ 1,501/kWh = R$ 9.907,00/mês;

Potência  mecânica  do  motor  de  acionamento  do  gerador,  admitindo 

superdimensionamento de 35% (Pm): Pm = 135 kW;

Relação  específica  de  produção  de  energia  elétrica:  3,33  kWh/m3 de  gás  natural, 

considerando rendimento térmico do motor de 32,5%;

Consumo de gás natural necessário na operação do motor (Cgn): 

Cgn  = Celetr / Resp = 6.600 kWh/mês / 3,33 kWh/m3 = 1.982 m3/mês ou 66 m3/dia;

Custo com gás natural (Ctgn):

Ctgn = Cgn  x tgn = 1.982 m3/mês x R$ 0,60/m3 = R$ 1.189,00/mês; 

Custo  operacional  total  do  gerador  (Cop  tgn),  considerando  acréscimo  de  10%  para 

manutenção, peças, filtros e lubrificantes (GUASCOR, 2002):

Cop tgn = 1,1 x Ctgn = R$ 1.308,00/mês;  

Economia mensal (Em): 

Em = Cteletr - Cop tgn  = R$ 9.907,00/mês - R$ 1.308,00/mês = R$ 8.599,00/mês;

Investimento  em  moto  gerador  a  gás  natural,  tomando  como  referência  o  custo 

específico de US$ 400/kW (GUASCOR, 2002):

I = Pm x US$ 400/kW x R$ 2,20/ US$ = R$ 118.800,00;

Prazo de retorno simples (meses):

PR = I / Em = R$ 118.800,00 / R$ 8.599,00/mês = 13,8 meses;

Desse modo,  verifica-se que o prazo de retorno envolvido neste tipo de iniciativa é 

extremamente favorável, diante do elevado fator de carga e tarifa de energia elétrica envolvidos 

e do investimento relativamente baixo. 

Considerando a aplicação deste tipo de projeto num universo estimado de 500 empresas 

(9,1%  do  universo  total),  o  mesmo  geraria  uma  demanda  adicional  de  gás  natural, 

especificamente ligada ao seu emprego em autogeração, da ordem de 33.000 m3/dia.1

1  Consumo potencial de gás natural em autogeração no horário de ponta, atendendo à demanda média de 100 kW, considerando as 
demais condições técnicas apresentadas, com uma demanda de gás natural de 66 m3/dia . empresa, em 500 empresas, perfazendo 
um consumo total de 33.000 m3/dia.
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Caso se avalie o efeito da variação da tarifa do gás natural e da energia elétrica, cada um 

a sua vez, mantidas fixas as outras condições estabelecidas, os efeitos seriam os seguintes:

Suposição da elevação da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,70/m3 (+16,7%):     

Fica  modificado  o  custo  mensal  da  energia  elétrica  fornecida  pelo  sistema  de 

autogeração, que se altera para Cop tgn   = 1,1 x 1.982 m3/mês x R$ 0,70/m3 = R$1.526,14/mês; 

com isso, o prazo de retorno passa a ser de:

PR = I / Em = R$ 118.800,00 / R$ 8.381,00/mês = 14,2 meses;

Nessa suposição, o prazo de retorno se eleva ligeiramente (2,9%), evidenciando que o 

aumento  da  tarifa  do  gás  natural  de  16,7% influencia  pouco  na  viabilidade  econômica  do 

empreendimento. 

Suposição da redução da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,50/m3 (-16,7%):  

Fica  modificado  o  custo  mensal  da  energia  elétrica  fornecida  pelo  sistema  de 

autogeração, que se altera para Cop tgn   = 1,1 x 1.982 m3/mês x R$ 0,50/m3 = R$1.090,10/mês; 

com isso, o prazo de retorno passa a ser de:

PR = I / Em = R$ 118.800,00 / R$ 8.817,00/mês = 13,5 meses;

Neste caso, com a redução da tarifa do gás natural de 16,7%, o prazo de retorno pouco 

se altera, como no caso anterior, evidenciando uma atratividade econômica considerável.

Supondo a adoção de contrato convencional para o fornecimento de energia elétrica, em 

lugar de contrato horo-sazonal verde, a condição econômica fica alterada da seguinte forma:

Custo mensal com energia elétrica (Celetr): 

Cteletr = Celetr  x teletr  = 6.600 kWh/mês x R$ 0,304/kWh = R$ 2.006,00/mês;

Economia mensal (Em): 

Em = Cteletr - Cop tgn  = R$ 2.206,00/mês - R$ 1.308,00/mês = R$ 898,00/mês;

Investimento  em  moto  gerador  a  gás  natural,  tomando  como  referência  o  custo 

específico de US$ 400/kW (GUASCOR, 2002):

I = Pm x US$ 400/kW x R$ 2,20/ US$ = R$ 118.800,00;

Prazo de retorno simples (meses):

PR = I / Em = R$ 118.800,00 / R$ 898,00/mês = 132 meses;

Desse  modo,  verifica-se  que em contrato convencional  a  atratividade econômica do 

empreendimento fica completamente comprometida.
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8.7. Substituição de GLP e Óleo Diesel em Máquinas Operatrizes

O consumo médio de óleo diesel  e,  eventualmente,  de GLP em empilhadeiras,  para 

acionamento  de  máquinas  operatrizes  (escavadeiras,  pás-carregadeiras,  pás  mecânicas, 

caminhões e empilhadeiras) numa indústria de cerâmica vermelha de médio porte costuma ser 

da ordem de 8.000 a 12.000 litros/mês (SCHWOB, 2005), somando o consumo das máquinas na 

lavra da argila na jazida, seu transporte através de caminhões até a planta de produção, na 

operação de disposição e mistura da argila, na logística de transporte por empilhadeiras e no 

transporte da mercadoria comercializada. Com isso, a demanda equivalente de gás natural numa 

planta desse tipo pode chegar a 400 m³/dia, destacando que o diferencial de custo energético do 

gás natural em relação ao diesel é altamente favorável ao primeiro e que os motores podem ser 

tanto duais (diesel-gás), como totalmente a gás natural. Para tanto, é necessário contar com um 

sistema logístico próprio da empresa, provido de estação de compressão para abastecimento dos 

veículos,  o  que  demanda  um  investimento  considerável,  envolvendo  a  aquisição  de 

equipamentos  importados,  como motores  e  compressores,  o  que,  dependendo  da  escala  de 

consumo e do diferencial de preço do óleo diesel e do GLP em relação ao de gás natural, pode 

se tornar viável economicamente.

8.7.1. Caso exemplo de operação de empilhadeiras 

Para uma instalação logística operando com 10 empilhadeiras a GLP numa planta de 

produção de cerâmica vermelha de médio porte,  os  dados técnicos  e  os custos mensais  de 

operação considerados foram:

Consumo de GLP em dez empilhadeiras (Cglp): Cglp = 7.000 kg/mês;

Preço do GLP (pglp): pglp  = R$ 2,30/kg;

Custo mensal com GLP nas empilhadeiras (Ctglp):

Ctglp = Cglp x pglp = R$ 16.100,00/mês;

PCIglp = 11.100 kcal/kg (poder calorífico inferior do GLP);

PCIgn = 8.800 kcal/m3 (poder calorífico inferior do gás natural);

Consumo equivalente em gás natural (Cgn):

Cgn  = [Cglp  x PCIglp] / PCIgn  = [7.000 kg/mês x 11.100 kcal/kg] / 8.800 kcal/m3 = 8.830 

m3/mês ou 294 m3/dia;

Capacidade nominal da estação de compressão de gás natural: 400 m3/dia ou 40 m3/h;

Potência elétrica de acionamento do compressor (Pcomp), considerando 0,14 kW/m3/h a 

200 bar (ABC, 2002):

Pcomp = 40 m3/h x 0,14 kW/m3 = 5,6 kW ~ 7,5 cv;
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Consumo de energia elétrica do compressor (Cseletr comp), para fator de carga (fc) de 0,5 e 

período mensal de operação (pop) de 220 h/mês:

Cseletr comp = Pcomp x 0,736 cv/kW x fc x pop =  7,5 cv x 0,736 cv/kW x 0,5 x 220 h/mês = 

607 kWh/mês;

Tarifa de eletricidade (teletr), em contrato convencional: R$ 0,34/kWh;

Custo mensal com eletricidade consumida no compressor (Cteletr comp):

Cteletr comp = Cseletr comp x teletr = 607 kWh/mês x R$ 0,34/kWh = R$ 206,00/mês;

Custo com gás natural (Ctgn), supondo tarifa (tf) de R$ 0,60/m3:

Ctgn = Cgn x tf  = 8.830 m3/mês x R$ 0,60/m3 = R$ 5.298,00/mês;

Investimento em conversão de GLP para gás natural (Iconv): 

Iconv = no de empilhadeiras x Cesp conv = 10 x R$ 1.000,00/empilhadeira = R$ 10.000,00;

Investimento em estação de compressão (Iest comp), considerando US$ 500/m3/h, a 200 bar 

(LINHARES, 2000 e ABCESPANHA, 2002):

Iest comp =  40 m3/h  x US$ 1500/m3/h x R$ 2,20/US$ = R$ 132.000,00;

Investimento total (instalação de estação de compressão (Iest  comp) e conversão de dez 

empilhadeiras (Iconv)):

I = Iest comp + Iconv = R$ 142.000,00;

Economia mensal com a conversão (Em):

Em  = Ctglp  - Ctgn - Cteletr comp  = R$ [R$ 16.100,00 - R$ 5.298,00 - R$ 206,00] / mês = R$ 

10.596,00 / mês;

Prazo de retorno simples (PR):

PR = I / Em = R$ 142.000,00 / 10.596,00 / mês = 13,4 meses.

O  empreendimento  exemplificado  apresenta  características  técnicas  que  promovem 

vantagens  econômicas  pela  possibilidade  de  substituir  um  energético  de  elevado  preço 

específico de energia, caso do GLP, permitindo um prazo de retorno de pouco mais de um ano 

para o caso estudado. O investimento em conversão das empilhadeiras para gás natural não é de 

grande  monta,  como  foi  verificado,  todavia  a  necessidade  de  aquisição  de  uma  base  de 

compressão de gás natural, mesmo de pequena capacidade, coloca em questão a necessidade de 

importação do compressor, considerando não haver fabricante nacional para a referida faixa de 

capacidade de compressão de gás, o que fez elevar o valor do investimento e, em consequência, 

o prazo de retorno do investimento, ainda que não comprometa sua viabilidade.        
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8.8. Cenários de projeção de consumo de gás  natural  considerando a modernização 

tecnológica dos processos na cerâmica vermelha brasileira

Para  a  caracterização dos cenários  de  consumo de gás  natural  foram realizados três 

procedimentos. No primeiro, procedeu-se uma investigação dos potenciais relativos às empresas 

de  maior  capacidade  produtiva,  acima  de  3.000  t/mês,  operando  com  fornos  contínuos  e 

fornalhas de secagem. No segundo, foram incorporadas ao modelo anterior as seis hipóteses de 

consumo de gás natural através de sistemas de cogeração, apresentadas no capítulo anterior. No 

terceiro  cenário,  foram  consideradas  hipóteses  de  ampliação  de  mercado,  inclusive  de 

exportação e de aumento de participação de fornos contínuos, inclusive de rolos, de esmaltação 

e de sistemas de cogeração, em função da demanda por produtos certificados, produtos de maior 

valor  agregado,  pelas  maiores  exigências  ambientais,  em  função  do  uso  de  lenha  nativa, 

confrontando-se  as  potencialidades  locais  de  consumo  de  gás  natural  com  as  redes  de 

distribuição existentes e suas perspectivas de ampliação em médio (2010) e longo prazo (2015). 

8.8.1. Cenários de Consumo Potencial de Gás Natural por Estados – sem cogeração

No estabelecimento  dos  cenários  de  consumo potencial  de  gás  natural  por  estados, 

foram identificadas as características gerais dos pólos produtores, procurando-se identificar a 

quantidade atual de empresas com capacidade de produção da ordem de 3.000 t/mês, para a 

plena viabilização técnica e econômica de incorporação do gás natural, através de informações 

obtidas por meio de questionários específicos enviados para as associações locais de ceramistas, 

assim como através de visitas técnicas realizadas nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio 

de Janeiro e Bahia, nos anos de 2004 e 2005 e de estudos setoriais recentes, realizados pelo INT 

e algumas instituições estaduais de pesquisa. 

Diante da dificuldade de precisar a real quantidade de empresas com maior capacidade 

de produção (acima de 3.000 t/mês) em cada estado e partindo da constatação de que os maiores 

fabricantes contam com fornos túnel e que estes incidem em  4% das empresas e respondem por 

11% da produção nacional  (vide capítulo 3), num cenário contando com 220 empresas com 

fornos contínuos,  foi adotado um percentual fixo de 50% de incidência de empresas com fornos 

com a capacidade mínima requerida, com base em QUESTIONÁRIOS, 2005 e em informações 

obtidas junto a representantes de associações e sindicatos de ceramistas. Assim, considerou-se 

um cenário de 110 empresas com capacidade de produção acima de 3.000 t/mês e operando com 

fornos  contínuos.  Para  cada  estado,  a  incidência  de  fornos  com  a  condição  requerida  foi 

determinada pela participação percentual no cenário da produção anual.    

A metodologia de cálculo e avaliação dos cenários de consumo potencial de gás natural 

está apresentada a seguir.
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1) Porte mínimo de produção por empresa para incorporação do gás natural: 3.000 t/mês;

2) Consumo mínimo diário de gás natural por empresa de porte mínimo necessário (Cmin):

Cmin=
C esp⋅Prod

PCI GN
, sendo: 

• Cesp. =  consumo específico médio global (forno + secador) de energia térmica de 450 

kcal/kg, valor referido no cap.3, para empresas de bom desempenho térmico conjunto 

na secagem e queima;

• Prod. = produção média diária = 3.000 t/mês x 1.000 kg/t / 30 dias/mês =  100.000 

kg/dia;

• PCIgn = poder calorífico inferior do gás natural = 8.800 kcal/m3; 

Cmin =  450 kcal/kg x 100.000 kg/dia / 8.800 kcal/kg = 5.114 m3/empresa.dia; 

3) Número de empresas de porte mínimo por estado (Pmin):

Pmin=T⋅p=T
P r

Pn
, sendo:

T = número total de empresas = 110

Pr = produção estadual em milheiros/mês

Pn = produção nacional = 2.461 milheiros/mês

4) Potencial total de ampliação do consumo de gás natural (Pot, m3/dia):

Pot=Pmin⋅Cmin=5.114⋅T
P r

Pn

Assim, exemplificando para o caso de São Paulo, o potencial de acréscimo de consumo 

estadual, não incluindo o consumo presente de gás natural no segmento, será de:  

Pot = 110 x [540/2.461] x 5.114 m3/dia.empresa = 123.434 m3/dia.

Para a construção do cenário envolvendo a participação de sistemas de cogeração (6 

casos distintos estudados), foram consideradas as seguintes relações de acréscimo de consumo 

de gás natural por empresa, em relação ao caso anterior:

Caso n: Cminn  =   5.114 m3 /empresa.dia + [Consgn]n   - [Cforn]n , sendo:

  [Consgn]n –  consumo diário de gás natural no acionamento do sistema de cogeração no 

caso n;

 [Cforn]n  -  consumo diário evitado de gás natural na fornalha do secador, no mesmo 

sistema de cogeração (caso n);

Para cada caso, os valores foram os seguintes:
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Caso [Consgn]n [Cforn]n Cminn

1 721 216 5.619

2 1.294 388 6.020

3 1.502 451 6.165

4 1.293 529 5.878

5 661 275 5.500

6 4.603 1.841 7.876

Assim, os potenciais de consumo de gás natural (Potn), em m3/dia, serão calculados pela 

fórmula:

Potn = Pmin x Cminn = T x [Pr/Pn] x Cminn  (m3/empresa.dia), sendo, da mesma forma, 

T, o número total de empresas (110); Pr, a produção estadual em milheiros/mês e Pn a produção 

nacional (2.461 milheiros/mês).  

8.8.1.1 Quadro resumo do potencial de consumo de gás natural – situação sem cogeração

Em termos gerais, a perspectiva conjunta de ampliação do consumo de gás natural em 

curto/médio  prazo  nas  empresas  do  segmento  no  que  se  refere  aos  estados  analisados  foi 

estimada  como  sendo  da  ordem  de  562.540 m³/dia,  com  a  seguinte  distribuição  estadual 

(mil m³/dia) :
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Tabela 56: Perspectiva de ampliação do consumo de gás natural em empresas de grande 
porte

Estado Perspectiva 
(m³/dia) Estado Perspectiva 

(m³/dia)

São Paulo 123.434 Espírito Santo 11.429

Santa Catarina 48.287 Ceará 27.430

Rio Grande do Sul 57.145 Paraíba 9.143

Rio de Janeiro 49.287 Mato Grosso do Sul 3.429

Minas Gerais 68.575 Sergipe 6.857

Paraná 45.716 Alagoas 5.943

Bahia 29.716 Amazonas 6.857

Pernambuco 10.286 Maranhão 9.143

Rio Grande do Norte 18.972 Piauí 6.857

Tocantins 5.028 Goiás 27.430
Fonte: elaboração própria.

Assim, o potencial de emprego do gás natural em indústria de cerâmica vermelha de 

grande  capacidade  (acima  de  3.000  t/mês)  nos  estados  analisados  seria  da  ordem  de 

562.540 m³/dia,  valor que representa 24% do consumo total de gás natural em todo o setor 

cerâmico, segundo o Balanço Energético Nacional de 2005. Tal valor admitiria atender 141 

empresas, com consumo médio diário da ordem de 4.000 m³/dia e produção média de 2.640 

t/mês, representando cerca de 6% da produção nacional de cerâmica vermelha. Boa parte desse 

universo potencial se compõe de fabricantes de produtos certificados e/ou de valor agregado 

mais elevado, como telhas recobertas/esmaltadas e blocos estruturais, produtos que viabilizam 

de modo mais rápido o investimento na conversão para gás natural.

8.8.2. Cenários de Consumo Potencial de Gás Natural por Estados – com cogeração

A seguir, os potenciais de consumos estaduais de gás natural, adicionando à condição 

anterior as parcelas de consumo gerado por sistemas de cogeração, nas seis situações estudadas:

289



Tabela 57: Perspectiva de ampliação do consumo estadual de gás natural em fornos, 
fornalhas e sistemas de cogeração com paridade elétrica com a demanda de base em 

operação contínua (24 h/dia) (caso 1, ref. Cap. 8) de empresas de grande porte (> 3.000 
t/mês).

Estado Perspectiva 
(m³/dia) Estado Perspectiva 

(m³/dia)

São Paulo 131.179 Espírito Santo 12.558

Santa Catarina 51.673 Ceará 30.139

Rio Grande do Sul 62.788 Paraíba 10.046

Rio de Janeiro 52.673 Mato Grosso do Sul 3.768

Minas Gerais 75.347 Sergipe 7.535

Paraná 50.230 Alagoas 6.530

Bahia 32.652 Amazonas 7.534

Pernambuco 11.302 Maranhão 10.047

Rio Grande do Norte 20.845 Piauí 7.535

Tocantins 5.525 Goiás 30.139

Perspectiva de consumo total de gás natural: 620.045 m3/dia 
Fonte: elaboração própria.

Tabela  58:  Perspectiva  de  ampliação  do  consumo  estadual  de  gás  natural  em 
fornos,  fornalhas  e  sistemas  de  cogeração  com  paridade  com  a  demanda  elétrica 
intermediária, entre a base e o patamar superior, determinada por fator de carga médio, 
no  período  diário  de  24  h/dia,  com  exceção  dos  fins  de  semana,  empregando-se  o 
acionamento do sistema por motor a gás natural  (caso 2,  ref.  Cap. 8)  de empresas de 
grande porte (> 3.000 t/mês).

Estado Perspectiva 
(m³/dia) Estado Perspectiva 

(m³/dia)

São Paulo 137.329 Espírito Santo 13.455

Santa Catarina 54.361 Ceará 32.290

Rio Grande do Sul 67.269 Paraíba 10.763

Rio de Janeiro 55.361 Mato Grosso do Sul 4.036

Minas Gerais 80.722 Sergipe 8.073

Paraná 53.815 Alagoas 6.996

Bahia 34.982 Amazonas 8.072

Pernambuco 12.108 Maranhão 10.764

Rio Grande do Norte 22.333 Piauí 8.073

Tocantins 5.919 Goiás 32.290

Perspectiva de consumo total de gás natural:  659.011 m3/dia.
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Tabela  59:  Perspectiva  de  ampliação  do  consumo  estadual  de  gás  natural  em 
fornos,  fornalhas  e  sistema  de  cogeração  com  paridade  com  as  demandas  elétricas 
máximas, pressupondo o atendimento pleno da energia elétrica solicitada, mantendo-se o 
acionamento por motor a gás natural, no período diário de 24 h/dia (caso 3, ref. Cap. 8) de 
empresas de grande porte (> 3.000 t/mês).

Estado Perspectiva 
(m³/dia) Estado Perspectiva 

(m³/dia)

São Paulo 139.553 Espírito Santo 13.779

Santa Catarina 55.333 Ceará 33.067

Rio Grande do Sul 68.442 Paraíba 11.022

Rio de Janeiro 56.333 Mato Grosso do Sul 4.134

Minas Gerais 82.666 Sergipe 8.267

Paraná 55.111 Alagoas 7.164

Bahia 35.825 Amazonas 8.266

Pernambuco 12.400 Maranhão 11.023

Rio Grande do Norte 22.871 Piauí 8.267

Tocantins 6.061 Goiás 33.067

Perspectiva de consumo total de gás natural:  672.651 m3/dia.

Tabela  60:  Perspectiva  de  ampliação  do  consumo  estadual  de  gás  natural  em 
fornos,  fornalhas  e  sistema  de  cogeração  com  paridade  com  as  demandas  elétricas 
máximas, pressupondo o atendimento pleno da energia elétrica solicitada, mantendo-se o 
acionamento por motor a gás natural, no período diário de 24 h/dia, mas não nos fins de 
semana (caso 4, ref. Cap. 8) de empresas de grande porte (> 3.000 t/mês).

Estado Perspectiva 
(m³/dia) Estado Perspectiva 

(m³/dia)

São Paulo 135.152 Espírito Santo 13.137

Santa Catarina 53.409 Ceará 31.528

Rio Grande do Sul 65.682 Paraíba 10.509

Rio de Janeiro 54.409 Mato Grosso do Sul 3.941

Minas Gerais 78.820 Sergipe 7.882

Paraná 52.546 Alagoas 6.831

Bahia 34.157 Amazonas 7.881

Pernambuco 11.823 Maranhão 10.510

Rio Grande do Norte 21.806 Piauí 7.882

Tocantins 5.779 Goiás 31.528

Perspectiva de consumo total de gás natural: 645.212 m3/dia.
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Tabela  61:  Perspectiva  de  ampliação  do  consumo  estadual  de  gás  natural  em 
fornos,  fornalhas  e  sistema  de  cogeração  com  paridade  com  as  demandas  elétricas 
máximas,  que ocorrem no patamar superior de demanda,  pressupondo o  atendimento 
pleno  da  energia  elétrica  solicitada,  mas  no  período  de  13  h/dia,  mantendo-se  o 
acionamento por motor a gás natural, (caso 5, ref. Cap. 8) de empresas de grande porte (> 
3.000 t/mês).

Estado Perspectiva 
(m³/dia) Estado Perspectiva 

(m³/dia)

São Paulo 129.354 Espírito Santo 12.293

Santa Catarina 50.875 Ceará 29.500

Rio Grande do Sul 61.458 Paraíba 9.833

Rio de Janeiro 51.875 Mato Grosso do Sul 3.688

Minas Gerais 73.751 Sergipe 7.376

Paraná 49.167 Alagoas 6.392

Bahia 31.961 Amazonas 7.375

Pernambuco 11.062 Maranhão 9.834

Rio Grande do Norte 20.404 Piauí 7.376

Tocantins 5.408 Goiás 29.500

Perspectiva de consumo total de gás natural: 608.480 m3/dia.

Tabela  62:  Perspectiva  de  ampliação  do  consumo  estadual  de  gás  natural  em 
fornos,  fornalhas  e  sistema  de  cogeração  com  paridade  térmica  com  a  demanda  do 
secador, a menos do calor fornecido pelo forno e acionamento por turbina a gás natural, 
com operação em regime de 24 h/dia (caso 6, ref. Cap. 8) de empresas de grande porte (> 
3.000 t/mês).

Estado Perspectiva 
(m³/dia) Estado Perspectiva 

(m³/dia)

São Paulo 165.795 Espírito Santo 17.603

Santa Catarina 66.805 Ceará 42.245

Rio Grande do Sul 88.008 Paraíba 14.081

Rio de Janeiro 67.805 Mato Grosso do Sul 5.281

Minas Gerais 105.612 Sergipe 10.562

Paraná 70.406 Alagoas 9.153

Bahia 47.767 Amazonas 10.560

Pernambuco 15.841 Maranhão 14.082

Rio Grande do Norte 29.219 Piauí 10.562

Tocantins 7.744 Goiás 42.245

Perspectiva de consumo total de gás natural:  841.376 m3/dia.
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Com a  incorporação  das  simulações  de  distintos  sistemas  de  cogeração,  agregando 

maiores volumes de gás natural ao universo das indústrias de cerâmica vermelha de grande 

capacidade (acima de 3.000 t/mês)  nos estados analisados,  da ordem de 562.540 m³/dia,  os 

volumes de gás natural envolvidos passam para a faixa de 608.480 m3/dia a 841.376 m3/dia, 

representando  acréscimos  de  8,2  a  49,6%  em  relação  ao  caso  básico,  sem  cogeração, 

evidenciando o impacto da escolha do sistema de cogeração na definição dos montantes de gás 

natural demandados.  

8.8.3. Perspectiva  de  aumento  da  difusão  do  gás  natural  diante  do  aumento  das 

exportações e da introdução de novas tecnologias

São  boas  as  perspectivas  de  maior  difusão  do  gás  natural  na  cerâmica  estrutural 

brasileira,  diante de cenários de aumento da  exportação de produtos, exigências ambientais 

mais severas para a lenha nativa, necessidade de redução de perdas e da crescente solicitação de 

produtos certificados, com destaque para a habitação popular. 

Conforme  destacado  antes,  nesse  processo,  prevê-se  que  exigências  de  qualidade, 

manifestadas  pelas  novas  normas técnicas  para  blocos  e  telhas,  tendem a excluir  empresas 

ineficazes do mercado, pela dificuldade de adaptação técnica de processo, equipamentos, mão 

de  obra  e  combustíveis.  Ademais,  a  perspectiva  de  ampliação  da  oferta  de  produtos  mais 

elaborados,  de  valor agregado mais alto,  como pisos extrudados,  blocos estruturais  e  telhas 

esmaltadas, tendem a limitar o uso de lenha nativa e podem exercer forte papel de indução do 

uso do gás natural na cerâmica vermelha.   

Nesse contexto, considera-se como efeito de alguns desses fatores a evolução do número 

de empresas no mercado, seguindo um comportamento decrescente, tendo passado de 7.000 

empresas em 2002 para 5.500 empresas em 2005 (Anuários da ABC, 2003 e 2006).  Dessa 

forma, prevê-se a continuidade desse processo,  que,  seguindo a evolução dos últimos anos, 

deverá resultar em cerca de 4.000 empresas em 2010 e possivelmente pouco mais de 3.000 

empresas em 2015 (LIMA, 2006). Como o capítulo 2 destacou, em países que já passaram por 

processo semelhante de aglutinação,  modernização e difusão do gás natural  na indústria de 

cerâmica  vermelha,  como  a  Espanha  nas  décadas  de  80  e  90,  a  quantidade  de  empresas 

remanescentes em relação à produção total é bem menor. Para um produção 3 vezes menor que 

a brasileira, a Espanha que contava com cerca de 2.000 empresas no início da década de 80, 

hoje conta com apenas 350 empresas (produção média de 5.500 t/empresa.mês) (ROUSSEAU, 

2002). Já no Brasil se prevê para 2015 um índice por volta de 2.700 t/empresa.mês, o que se 
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explica  pelas  diferenças  relativas  às  maiores  demandas  de  construção  popular  e  obras  de 

infraestrutura, mas num espaço de maior extensão territorial, impondo limites para os raios de 

comercialização e outros aspectos que tornam o número de estabilização de empresas em longo 

prazo no mercado brasileiro bem mais elevado que em países europeus (LIMA, 2006).  Em 

muitas regiões, principalmente no norte e centro-oeste, as indústrias continuarão distantes da 

rede de distribuição de gás natural. Nessas regiões, deverão se manter como importantes fontes 

de  suprimento  de  combustível  nas  indústrias  cerâmicas  a  lenha,  em suas  várias  formas  de 

comercialização, e os resíduos agrícolas e industriais.

Outro  fator  que  deverá  exercer  influência  no  delineamento  da  condição  limite  de 

consumo de gás natural no segmento de cerâmica vermelha deverá ser a colocação em prática 

de uma nova política para a construção civil  e,  em particular,  para a habitação popular,  no 

sentido de combater o elevado déficit habitacional brasileiro. Para tanto, se prevê a necessidade 

de  construção  anual  de  habitações  populares  num  ritmo  muito  mais  elevado  do  que  vem 

ocorrendo  nos  últimos  dez  anos,  inversão  de  expectativa  que  já  vem  tomando  corpo, 

considerando o aumento dos investimentos federais em habitação popular manifestados a partir 

de 2005.  

Assim, assumindo a suposição de um ritmo de construção popular da ordem de 350 mil 

habitações  por  ano  (2,34  vezes  mais  do  que  vem  ocorrendo),  através  de  projetos  com 

minimização de custos, envolvendo o emprego de blocos estruturais na razão de 1,5 milheiro 

por unidade habitacional de 50 m² (redução severa de custos de pleno interesse dos  órgãos 

financiadores, como a supressão de vigamento de cimento, ferragens estruturais, redução de 

tempo de construção), mais 1,2 milheiro de telhas, 0,6 milheiro de blocos de vedação e mínimas 

perdas, estaria estabelecida uma forte demanda de produtos certificados, exigidos pelos órgãos 

financiadores (LIMA, 2006) e, portanto, com nível de qualidade que demanda bom controle de 

processo, o que impõe a necessidade de operação com combustível mais nobre. 

Desse modo,  a demanda anual  de  produtos certificados a ser  gerada com a referida 

previsão de construção de habitações populares deverá ser da ordem de 525.000 milheiros de 

blocos  estruturais  (cerca  de  1,6  milhão  t/ano  ou  167% de aumento  da  produção de blocos 

estruturais  no país),  420.000 milheiros de telhas (840.000 t/ano ou 9,1% da atual produção 

nacional) e 175.000 milheiros de blocos de vedação (350.000 t/ano ou 1,4% da produção do 

referido tipo de produto). Em conjunto, esta demanda (2.790.000 t/ano) equivale a um aumento 

da produção mássica do segmento de 4,3% até 2010 e a um aumento da demanda anual de gás 

natural da ordem de:
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Demanda diária induzida de gás natural (m3/dia) = [Produção anual gerada de produtos 

certificados (kg/ano) x consumo energético específico médio (kcal/kg)] / [PCI do gás natural x 

número de dias de operação anual], donde: 

[2,79 bilhões kg/ano x 450 kcal/kg] / [8.800 kcal/m³ x 365 dias/ano] = 390.878 m³/dia.

Este valor seria o consumo previsto para médio prazo (2010). Para 2015, supondo-se 

uma elevação de 30% no ritmo de construção de habitações populares (455.000 casas/ano), em 

relação ao período 2006/2010 (LIMA, 2006), a demanda de gás natural passaria em 2015 para 

564.602 m³/dia, somente para atendimento do referido mercado.   

   Nesse cômputo, não foi levado em conta o aumento previsto da demanda de produtos 

certificados  em  outros  tipos  de  empreendimentos  da  construção  civil,  como  obras  de 

infraestrutura, obras públicas, em geral, prédios e casas residenciais (até 5 andares para blocos 

estruturais),  que  também constituem forte  vetor  de  indução  do  emprego  de  gás  natural  na 

indústria  de  cerâmica  vermelha.  Dessa  maneira,  o  mercado  de  blocos  estruturais  que  hoje 

representa 2% do total, poderá passar a representar em médio prazo para mais de 5% do total 

(ANICER, 2006).

A possibilidade de emprego do gás natural em todas as indústrias que atenderiam a esse 

novo mercado de demanda de produtos certificados não é plena, lembrando que, mesmo em 

longo prazo, muitas empresas não terão acesso ao gás natural, mas, em alguns casos, poderão 

produzir blocos estruturais a partir de lenha de replantio e resíduos, situação menos favorável de 

produção. Quanto à lenha nativa, seu emprego cada vez mais restrito, pelos riscos de multas e 

outras medidas legais contra as empresas exploradoras e consumidoras, deverá constituir um 

decisivo indutor do uso do gás natural, nas regiões onde a situação da exploração de florestas 

nativas é mais crítica, como em áreas de manguezais e caatingas, por exemplo.   

Outra demanda potencial de gás natural poderá ser induzida pelo aumento da produção 

de pisos extrusados e prensados, telhas esmaltadas e cerâmica de revestimento de fachadas, pelo 

mercado interno e principalmente pelo mercado externo, em função de sua alta lucratividade. A 

Anicer (2005b) estima que o mercado de telhas esmaltadas seja em 2005 da ordem de 3% do 

total  de  telhas  produzidas  no  país  (135.000 t/ano),  destinando–se  em 2006 um terço  dessa 

parcela  (45.000  t/ano)  para  o  mercado  exportador.  Diante  da  atratividade  econômica  do 

mercado de exportação, da possibilidade de emprego de fornos de rolos e da oferta crescente de 

gás  natural,  insumo  indispensável  nessa  cadeia  produtiva,  e  na  suposição  de  uma  taxa  de 

crescimento de 10% ao ano na demanda do mercado externo no período de 2006/15, mais uma 

parcela de crescimento de 5% ao ano no mercado interno (LIMA, 2006), o que deverá resultar 
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numa demanda de telhas esmaltadas de 187.338 t/ano em 2010 e de 263.318 t/ano em 2015, a 

demanda  de  gás  natural  para  atendimento  do  mercado  de  telhas  esmaltadas  (800 kcal/kg, 

ZANNATA, 2005) passaria de 33.624 m³/dia,  em 2005 para 46.410 m³/dia,  em 2010 e para 

65.584 m³/dia, em 2015. 

8.9. Quadro  resumo  dos  cenários  de  difusão  de  gás  natural  envolvendo  novas 

tecnologias, aplicação de novas práticas e exploração de novos mercados

Tabela 63: Cenários de difusão de gás natural através de novas tecnologias, práticas e da 
exploração de novos mercados.
Cenários Consumo potencial 

(m3/dia)

Emprego de novos fornos contínuos de grande capacidade (> 3.000 t/mês) 238.636

Emprego de fornos de rolo 295.928

Cogeração em carga total 330.500 a 2.301.500

Cogeração em carga parcial > 87.000

Autogeração na secagem > 119.000

Autogeração na ponta > 33.000

Substituição de GLP em empilhadeiras 147.000

Emprego em fornos contínuos pré-existentes e fornalhas 562.540

Caso anterior, adicionando cogeração em carga total 608.480 a 841.376

Demanda de telhas e blocos estruturais em projetos habitacionais (até 2010) 390.878

Demanda de telhas e blocos estruturais em projetos habitacionais (até 2015) 564.602

Aumento das exportações de telhas (até 2010)  46.410

Aumento das exportações de telhas (até 2015) 65.584
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9. CONCLUSÃO

9.1. Observações finais

Este trabalho visou avaliar as perspectivas de difusão do gás natural no segmento da 

indústria de  cerâmica estrutural  no Brasil,  através  da elaboração de cenários de  uso de gás 

natural e da identificação das regiões com potencialidades relevantes de demanda  potencial. 

Para  tanto,  foram confrontando os pólos de  consumo com as perspectivas de  oferta de gás 

natural,  procurando-se investigar os aspectos vantajosos do emprego do gás no segmento e suas 

experiências bem sucedidas, assim como seus aspectos limitantes, dos pontos de vista técnico, 

econômico e ambiental. Em paralelo, identificaram-se cenários de crescimento do consumo do 

gás natural no setor,  em cada estado da federação onde a indústria de cerâmica estrutural é 

representativa, a partir dos quais se procurou estabelecer as perspectivas gerais de crescimento 

de sua participação na matriz de consumo energético da indústria cerâmica.

Foram analisados 21estados produtores de cerâmica vermelha no Brasil, incluídos todos 

os  estados  atendidos   em 2006  pela  rede  de  gás  natural  ou  contando  com companhias  de 

distribuição  já  constituídas.  No  segmento  de  cerâmica  vermelha,  o  conjunto  analisado 

representa 96,1% da produção do segmento e 97,1% do número de empresas.

A estimativa do processo de difusão do consumo de gás natural na indústria de cerâmica 

estrutural é de difícil generalização e de execução complexa, em função do elevado número de 

empresas, de sua ampla distribuição e interiorização no território nacional, distintas condições 

de atratividade técnica e econômica e pela grande incidência de pequenas empresas, sindicatos e 

associações  pouco  articulados,  frequentemente  com baixo  nível  de  informatização,  gerando 

dificuldades de obtenção de informações estatísticas setoriais mais embasadas e atualizadas, 

além de tratar-se de de um segmento industrial  pouco contemplado em matéria de trabalhos 

acadêmicos.

Desde o início da década de 90, o segmento de cerâmica vermelha vem sofrendo dois 

impactos simultâneos em sua estrutura geral. Por um lado, vem apresentando uma produção 

total  praticamente  estagnada num patamar da ordem de 60 a  65 milhões de  t/ano,  fruto da 

concorrência  com  outros  produtos  no  cenário  da  construção  civil,  do  lento  crescimento 

econômico do país no período e do baixo investimento na construção civil, com destaque para o 

lento ritmo de construção popular, da ordem de 25% da oferta necessária para combater de 

modo eficaz o déficit habitacional de 7 milhões de residências, mitigando-o de modo aceitável 
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num horizonte de 10 anos. Por outro lado, as indústrias do segmento, na maioria de origem 

familiar  e  administração  pouco  profissionalizada,  investiram  de  modo  insuficiente  em 

modernização nas últimas décadas. Isso permitiu a geração de um processo de aglutinação, 

diante  da  evolução  de  algumas  empresas  e  de  alguns  pólos  de  produção,  que  com  isso 

ampliaram  seus  espaços  de  comercialização.  Em  paralelo,  outros  aspectos  passaram  a 

influenciar  de  maneira crescente,  como a demanda por qualidade e as limitações de ordem 

ambiental, referentes à exploração da argila e da lenha, à semelhança do processo ocorrido na 

Europa nos últimos trinta anos.

No caso da demanda por maior qualidade, trata-se de uma influência de efeito crescente 

nos últimos cinco anos, induzida pela perspectiva de implementação de novas normas técnicas 

mais  rígidas  para telhas  e  blocos,  visando atingir  maiores  níveis  de  qualidade,  segurança e 

desempenho para os produtos fabricados. Trata-se de fato de interesse do mercado consumidor, 

que tende a  dividir  o mercado produtor, deixando de fora das obras das grandes construtoras, 

financiadas por bancos e organismos públicos, os fabricantes de produtos não certificados, que 

não  atenderem  os  mínimos  preceitos  demandados  nas  referidas  normas.  Isto  vem  sendo 

acompanhado e controlado pelo Programa Setorial da Qualidade, em curso dentro do segmento 

de cerâmica vermelha, apoiado pelo INMETRO e pelo Programa Brasileiro da Qualidade e da 

Produtividade na Habitação (PBQP-H), do Ministério das Cidades, criado em 1998. 

Quanto à limitação ambiental da exploração da argila, que com frequência ocorre em 

Áreas de Preservação Permanente - APPs, seus impactos em corpos hídricos e na erosão dos 

solos vêm sendo acompanhados de perto por órgãos de fiscalização ambiental. Agravando a 

situação,  no  início  de  2006,  o  Conama  -  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  passou  a 

caracterizar,  através  de  regulamentação  oficial,  aprovada  no  primeiro  semestre  de  2006,  a 

atividade mineral de extração da argila em APPs como de interesse social e não público, o que 

limita a exploração da argila a um menor número de regiões de exploração, podendo inviabilizar 

a  operação  de  centenas  de  empresas  no  país  e,  de  modo  geral,  o  futuro  da  operação  das 

indústrias  do segmento.  Com isso,  a  tendência  é  de  consumirem-se argilas  provenientes  de 

maiores distâncias e a custos mais elevados, o que pode se tornar insuportável para as pequenas 

empresas, ainda que tal cenário também possa permitir a aquisição ou exploração por parte do 

ceramista  ou  de  ações  cooperativadas,  inclusive  em  arranjos  produtivos  locais,  de  veios 

minerais mais ricos, com argilas de melhor qualidade.

Da mesma forma, a exploração da lenha nativa, que hoje ainda representa mais de um 

terço da demanda de combustíveis do segmento, vem sendo gradativamente controlada e punida 

com elevadas multas, principalmente nas regiões do sul do país. No Nordeste, os índices de 

exploração da caatinga são alarmantes, com uma devastação calculada em certas regiões em 
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mais de 30%. Desse modo, não só as pequenas olarias tendem a deixar o mercado, mas também 

as pequenas e médias empresas que não encontram solução alternativa para alimentação de seus 

fornos e fornalhas. Uma dessas soluções, que vem se mostrando de extrema viabilidade técnica, 

econômica e ambiental é a alternativa de emprego de resíduos sólidos da agricultura, em geral e 

da indústria madeireira e moveleira, adotada pelo segmento de forma massiva nos últimos dez 

anos.  Apesar  de  certas  dificuldades  para  o  tratamento  granulométrico  e  de  secagem  do 

combustível, trata-se de uma solução que vem encontrando cada vez mais espaço nas indústrias 

cerâmicas do interior do país. Todavia, apesar de suas vantagens ambientais e de custo, sua 

oferta é limitada regionalmente e sua procura é crescente, não só por ceramistas, mas também 

por indústrias de outros setores, o que vem preocupando alguns sindicatos e associações do 

segmento  cerâmico,  já  que  o  investimento  alternativo  em  reflorestamento  é  elevado  e  de 

resposta em médio prazo, da ordem de 4 a 5 anos. Uma das saídas para esta solução vem sendo 

a da ação cooperativada, a exemplo da exploração da argila, fato que já começa a ocorrer em 

algumas regiões do país.   

Além  das  questões  tecnológicas  e  ambientais  mencionadas,  o  segmento  apresenta 

dificuldades como anormalidades na relação trabalhista, falta de planejamento, dificuldades de 

gerenciamento, desperdícios de matéria prima e energia (térmica e elétrica), perdas de processo, 

inexistência de linhas de crédito, falta de controle de qualidade, processos tecnológicos arcaicos, 

pouca  automatização  e  mão  de  obra  pouco  reciclada.  Para  a  superação dessas  questões,  o 

segmento de cerâmica vermelha vem se reorganizando em algumas regiões, procurando criar ou 

participar de cooperativas florestais de produção, extração e venda, cursos de capacitação de 

profissionais de produção e gerenciamento, montagem de estrutura laboratorial de análise de 

matéria prima e produto, certificação de produtos, criação de núcleos técnicos regionais para 

transferência de tecnologia, realização de estudos de matérias primas regionais, investimentos 

em controle de processos, regularização da atividade extrativa de argila e lenha e regularização 

trabalhista.

Diante desse quadro, o processo de aglutinação do segmento vem se acelerando, com o 

fechamento  de  centenas  de  indústrias  de  pequena  escala  produtiva  e  baixa  capacidade  de 

gerenciamento, fabricando produtos que não atendem às normas técnicas, ao mesmo tempo em 

que as empresas restantes vão encontrando maiores espaços potenciais de comercialização, o 

que depende cada vez mais dos investimentos realizados para aumento da qualidade do produto, 

visando  atender  o  PSQ,  assim  como  das  escalas  de  produção,  fatos  que  dependem  de 

consideráveis investimentos em equipamentos das mais diversas fases do processo. 

Diante de um cenário de oferta a preços atrativos da lenha nativa e principalmente de 

resíduos vegetais agrícolas e industriais nas diversas regiões do país, a possibilidade de difusão 

299



do gás natural  no segmento tem encontrado uma considerável  barreira para sua penetração, 

representada pelo seu preço relativo aos referidos combustíveis. Todavia, diante do cenário de 

demanda por qualidade, passa a ser insuficiente em muitas situações a oferta de resíduos de 

biomassa  para a produção de determinados produtos de  alto  valor agregado,  com crescente 

demanda no mercado, como os blocos estruturais e as telhas. Se na fabricação de blocos de 

vedação,  é  possível,  com  alguma  dificuldade,  atender  à  norma,  produzindo  com  fornos 

intermitentes, operando com biomassa, na fabricação de blocos estruturais e telhas certificadas, 

tal operação fica muito mais limitada, pelas dificuldades, não só de processamento de argilas 

mais elaboradas, mas também de distribuição do calor na secagem e principalmente na queima, 

que deve ser operada em temperaturas mais elevadas, exigindo controle apurado da curva de 

evolução da temperatura, o que demanda forçosamente a operação em equipamentos contínuos, 

de forma bem monitorada, empregando combustíveis mais nobres, caso do gás natural.   

Apesar  de  seu  preço  energético  específico  mais  elevado  que  o  dos  combustíveis 

concorrentes,  derivados  da  biomassa,  o  gás  natural  apresenta  consideráveis  vantagens 

tecnológicas, logísticas, ambientais e energéticas, permitindo a cogeração, auto-geração e outras 

possibilidades  de  racionalização  energética  e  redução  de  custo  operacional,  que  atenuam a 

referência  inicial  de  elevado  preço  absoluto,  viabilizando  também  a  produção  com  valor 

agregado mais alto. Sem um combustível tecnicamente equivalente ao gás natural, como o GLP, 

o carvão vegetal ou o carvão mineral de alta qualidade, pulverizado ou gaseificado, se torna 

difícil o pleno controle da operação de sinterização da massa cerâmica no processo de queima 

no forno.

Assim, tem crescido a confiança do mercado na tecnologia dos blocos estruturais, dos 

pisos estrusados, assim como tem aumentado a demanda nacional e internacional por telhas 

prensadas  de  boa  qualidade  (tradicionais  e  esmaltadas).  Isto  gera  muitas  oportunidades  de 

negócios para as empresas brasileiras, pela rentabilidade econômica envolvida, o que na maioria 

dos casos, envolve a operação de fornos e secadores contínuos, sistemas de monoqueima e o 

consumo  de  combustíveis  mais  elaborados,  mesmo  que  de  biomassa,  com maior  rigor  na 

preparação  granulométrica  (moagem)  e  de  secagem  dos  mesmos.  Nos  casos  de  empresas 

fabricantes desse tipo de produto, situadas em regiões atendidas pela rede de distribuição de gás 

natural, o processo de incorporação do referido combustível é quase automático. 

Em 2006, a oferta do gás natural para o segmento de cerâmica vermelha se concentrava 

em alguns  pólos  produtores,  a  maioria  deles  com destaque  no  cenário  produtivo  nacional, 

situados nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio 

Grande do Norte, perfazendo um total de 10 pólos de produção de maior expressão, mas com 

uma perspectiva de atingimento de outras importantes regiões de produção em médio prazo. 
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Nesse processo, à semelhança do ocorrido em países europeus entre as décadas de 70 e 

90,  está  em curso a  transformação gradativa  do mercado produtor  em um menor grupo de 

empresas, com o desaparecimento de grande número de plantas obsoletas e de baixa capacidade 

produtiva,  prevendo-se  para  2015,  não  mais  que  3.000  unidades  ou  menos  de  60%  da 

quantidade atual. Com esse processo de concentração, as empresas restantes, mais modernas e 

de  maior  capacidade,  deverão  encontrar  cenário  de  maiores  perspectivas  de  ampliação  de 

mercado,  solidificando sua  condição  financeira.  Isto poderá  criar  maiores  possibilidades  de 

financiamento  para  a  necessidade  de  modernização,  envolvendo  a  renovação  do  parque 

produtivo e a efetiva adoção de novas tecnologias de equipamentos, processos e produtos, como 

os  fornos  contínuos,  com destaque para  os  fornos  de  rolos,  a  serem instalados  em plantas 

automatizadas, de modo a atender as demandas por melhoria de qualidade, aumento da escala 

de  produção  e  redução  de  custos  e  enfrentar  a  competição  crescente  com os  materiais  de 

construção produzidos por outros setores  industriais. Esta situação demanda maiores volumes 

de gás natural, e permite atingir maiores níveis de eficiência operacional e, por consequência, 

maiores ganhos de escala e qualidade, passando a atingir mercados mais distantes, à semelhança 

do que ocorreu em alguns países europeus. 

Com a melhoria da qualidade,  aumenta o valor agregado da produção e com isso a 

remuneração do produto final e o seu raio de  comercialização. Tal fato acelera o processo de 

interferência  dos  distintos  mercados  produtivos  e  a  consequente  extinção de mais  unidades 

industriais obsoletas e de baixa capacidade produtiva, pela sua limitação de ganhos em escala, 

num  amplo  processo  de  depuração  cíclica,  que  deverá  ter  destaque  nas  áreas  de  maior 

importância produtiva. Dessa forma, se prevê a extinção não só dessas empresas, mas também 

de alguns pólos de produção, que eventualmente não venham a se modernizar e se organizar sob 

a forma de APLs ou assemelhados,  em sistemas de operação cooperativada /  associada por 

questões de limitação ambiental e exaustão de jazidas de argila.

No segmento tem ocorrido uma gradual  elevação da presença de telhas  esmaltadas, 

pisos estrusados e blocos estruturais, ainda com uma participação minoritária no mercado, mas 

com boas perspectivas de ampliação em sua participação. A demanda por produtos de maior 

valor agregado, com destaque para os blocos estruturais, com ampla potencialidade de aplicação 

na construção popular, deverá se concentrar na região Sudeste, onde se localiza a maior parcela 

de carência de construções populares, com destaque para as regiões metropolitanas das cidades 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Outra vertente do mercado produtor de valor 

agregado mais elevado deverá se constituir na produção de telhas, nesse caso, englobando os 

mercados produtores do sudeste e o sul, além do mercado exportador. 
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Neste possível cenário econômico, se evidencia a importância da distribuição do gás 

natural nos principais pólos de produção de cerâmica vermelha das regiões Sul e Sudeste. Em 

termos gerais, o processo de difusão do gás natural deverá apresentar distinções regionais em 

seu avanço, com perspectivas mais modestas para as regiões nordeste, centro-oeste e norte. De 

modo geral, deverão ter influência nesse processo, a perspectiva de elevação da oferta regional, 

o preço relativo do gás natural em relação à lenha e aos resíduos,  a  origem do gás natural 

(nacional ou importado), a logística e a política local de distribuição do gás natural, a legislação 

fiscal de cada estado,  o perfil  produtivo, incluindo processos e equipamentos empregados, de 

cada  pólo  ou  região,  e  as  linhas de  crédito  disponíveis  para  financiamento  de  medidas  de 

modernização, dentre outros. 

9.2. Perspectivas de difusão de gás natural 

A perspectiva de difusão do gás natural no segmento de cerâmica vermelha é de difícil 

determinação quantitativa e generalização, não só pelas incertezas inerentes ao segmento, como 

também em função de sua confiabilidade de fornecimento. 

Com a  crise  de  2006 provocada  pela  nacionalização  da  indústria  de  gás  natural  da 

Bolívia, responsável por mais de 40% da oferta atual de gás natural no Brasil, incorporando 

ativos da Petrobrás naquele país e com a consequente possibilidade de elevação dos preços do 

gás importado, as perspectivas de oferta confiável do gás natural a preço atrativo e por longo 

prazo no Brasil foram recentemente alteradas, diante da imposição do governo da Bolívia de 

renegociação de preços de fornecimento do gás natural. O processo de renegociação de preços, 

finalizado em outubro de 2006, no qual ambas as partes cederam em suas expectativas iniciais, 

resultou num preço final do gás natural, posto em São Paulo, ainda assim, com preços inferiores 

aos praticados  no mercado internacional, o que volta a tranquilizar o mercado industrial no 

Brasil.  Em  paralelo,  a  Petrobrás  já  adotou  estratégias  de  diversificação  do  suprimento  do 

mercado nacional de gás  natural, através da importação de GNL, a partir de 2008 e com a 

aceleração do processo de exploração e produção de gás natural na costa fluminense, capixaba e 

paulista, dentro da estratégia do Plangás 2008, anunciado pela Petrobrás em julho de 2006.   

Em termos qualitativos, os forçantes negativos e positivos para a difusão do gás natural 

no segmento são: 

Forçantes positivos (vetores motrizes) - meio ambiente, qualidade, PBQP-H, aumento 

do valor agregado, competitividade, processo de aglutinação das empresas e criação de APLs; 
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Forçantes negativos (vetores retro-motrizes) - custo energético específico, perspectivas 

de oferta e de distribuição do gás natural, necessidade de investimento público em redes de 

transporte  e  distribuição,  ausência  de  política  de  construção  civil  mais  objetiva  e  de 

investimento  privado  em  novos  equipamentos  e  novas  tecnologias,  dentro  do  processo  de 

concorrência com outros energéticos.

Em termos gerais, o consumo de gás natural estimado para o segmento de cerâmica 

vermelha no Brasil é ainda pequeno, cerca de 3% (74.000 m³/dia) do total do setor cerâmico ou 

0,3%  do  consumo  total  de  energia  do  segmento  de  cerâmica  vermelha.  Todavia,  se  for 

considerado o  patamar  de  consumo  de  2001,  por  exemplo,  se  verifica  ter  havido  algum 

progresso, pois até aquele ano, praticamente não havia consumo de gás natural nas empresas do 

segmento. 

Nesta dissertação, os cenários  de aplicação do gás natural no segmento de cerâmica 

vermelha ficaram entre o valor máximo teórico de conversão (potencial  de equivalência),  a 

partir da atual demanda de combustíveis, levando em conta os ganhos de eficiência térmica com 

o gás natural (12.055.209 m³/dia) e o potencial mais restritivo, considerando a aplicação técnica 

e economicamente possível em curto prazo em empresas de grande escala de produção de valor 

agregado mais elevado (266.329 m³/dia), dentro de um quadro geral com os seguintes cenários 

delineados:

Cenários propostos de difusão de gás natural na indústria de cerâmica vermelha Mm3/dia

Cenário de equivalência de suprimento energético 12,06

Cenário excluindo fornos intermitentes 5,51

Cenário anterior, excluindo fornos semi-contínuos 1,25

Cenário anterior, excluindo fornalhas 0,83

Cenário anterior, excluindo queima na fase de aquecimento 0,67

Cenário anterior, com as restrições da infraestrutura de suprimento 0,28

  Esta  previsão de ampliação de mercado poderá,  todavia,  apresentar  números  mais 

favoráveis,  tomando-se por base a possibilidade de adoção crescente de novas tecnologias e 

práticas  no  segmento,  envolvendo,  por  exemplo,  sistemas  de  cogeração  e  fornos  mais 

avançados (vide item 8.9), resultando em potenciais adicionais de consumo de gás natural entre 

0,05 e 2,30 Mm3/dia. Além disso, existem possibilidades de ampliação mais acelerada da rede 

distribuição de gás  natural,  incluindo a  possibilidade de indução e  antecipação de mercado 

consumidor promovida pelo  GNC e pelo GNL. É também positiva a perspectiva de aumento da 
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demanda interna de blocos estruturais, pisos estrusados e da exportação de telhas, assim como o 

crescimento da pressão ambiental quento ao uso de lenha nativa e o aumento da demanda de 

produção certificada destinada ao crescente  mercado de habitações populares,  aspectos, de 

todo modo, de difícil tangibilidade.

Em termos gerais, o gás natural tem uma boa perspectiva de contribuição para a direta 

solução  dos  grandes  desafios  tecnológicos  a  serem enfrentados  pelo  segmento  de  cerâmica 

vermelha, a exemplo do que ocorreu nos países maiores fabricantes de produtos cerâmicos e 

tradicionais  líderes  no  desenvolvimento  tecnológico  de  processos  e  equipamentos  para  este 

segmento industrial,  como Itália,  Espanha,  França,  Alemanha e  Portugal,  onde a cultura do 

emprego  industrial  do  gás  natural  na  cerâmica  vermelha  foi  plenamente  desenvolvida, 

implementada e bem  sucedida.  Este fato teve a decisiva influência da oferta de gás natural 

proveniente da Argélia, Mar do Norte e Rússia, iniciada nos anos 70 e 80.   

Nas áreas mais distantes,  onde dificilmente irá chegar a rede de distribuição do gás 

natural em dutos, as indústrias do segmento de cerâmica vermelha deverão manter a operação 

com lenha reflorestada ou resíduos, prevendo-se a breve extinção da exploração de lenha nativa, 

em função da fiscalização mais efetiva.  Nesse caso, será preciso elevar a oferta de resíduos 

agroindustriais, já que outros setores da indústria como Alimentos e Bebidas e Têxtil também 

irão demandar maiores parcelas de combustíveis residuais. Nessa situação, restará a solução do 

plantio  em massa  de  pinus  e  eucalipto,  que  poderão  viabilizar  processos  de  cogeração  na 

cerâmica vermelha, através de sistemas operando com ciclo Rankine (caldeiras, turbinas a vapor 

e recuperação de calor da exaustão da caldeira e do condensado do vapor para emprego na 

secagem).

9.3. Recomendações e sugestões para trabalhos futuros

Como  primeira  recomendação  de  aprimoramento  deste  trabalho,  destaca-se  a  ne- 

cessidade de adequação da metodologia de  caracterização do balanço energético  do segmento 

de cerâmica vermelha,  diante  da limitada representatividade dos  dados oficiais  de consumo 

energético do segmento, incluídos no  Balanço Energético Nacional (BEN). Em parte, isto se 

deve à pequena quantidade de trabalhos de pesquisa e investigação nessa área, assim como pela 

dificuldade de obtenção de dados confiáveis e atualizados de consumo de combustíveis e sua 

natureza / origem, em cada região do país, levando em conta uma realidade que se alterou muito 

nos últimos dez anos, um universo superior a 5.000 empresas espalhadas pelo país. Considere-

se também a  dificuldade  envolvida  no  consumo de  energéticos  renováveis  (lenha,  resíduos 
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industriais e resíduos agrícolas), sem um mercado plenamente definido e oficializado, tanto em 

termos  de  demanda  como  de  preço,  além  de  envolver  alto  grau  de  informalidade  fiscal. 

Portanto, é necessário estimular a investigação mais aprofundada de dados  para compor um 

balanço energético mais preciso para o segmento de cerâmica vermelha. 

Como possibilidade de prosseguimento dos estudos deste trabalho, sugere-se também a 

avaliação específica e mais aprofundada dos potenciais de difusão do gás natural nos estados de 

mais  destaque  e  nos  pólos  de  produção  mais  importantes,  visando  projetar  cenários  mais 

precisos e detalhados. 

Outra  demanda  de  estudos,  dando  seqüência  a  este  trabalho,  seria  a  avaliação 

prospectiva  de  outras  opções  energéticas,  relacionadas  aos  demais  combustíveis  gasosos 

potencialmente aplicáveis no segmento, diante das vantagens técnicas no âmbito físico-químico 

para  o  processo  produtivo  e  para  a  qualidade  final  do  produto.  Tais  iniciativas  devem dar 

destaque às vias da gaseificação do carvão mineral e de resíduos vegetais. 

Sugere-se  também  a  investigação  em  maior  profundidade  das  várias  formas  de 

cogeração possíveis de aplicação no segmento de cerâmica vermelha envolvendo a execução de 

estudos mais  amplos,  incluindo-se  também a aplicabilidade dos  diversos  energéticos,  ciclos 

térmicos e equipamentos que aí poderiam estar envolvidos, diante da perspectiva de aumento 

das  escalas  de  produção  das  plantas  do  segmento  e  de  suas  capacidades  ampliadas  de 

investimento em médio e longo prazo. 

Também se destaca a necessidade de investigação, de modo mais profundo e através de 

estudos acadêmicos, da perspectiva de expansão das redes de distribuição de gás natural e seus 

gargalos em cada estado.  

Sugere-se a priorização, dentro do processo de investigação da política geral de difusão 

do  gás  natural  na  matriz  energética  brasileira,  dos  estudos  acadêmicos sobre  os  mercados 

considerados  prioritários  ou  mais  nobres,  sob  os  pontos  de  vista  de  eficiência  térmica  e 

econômica,  que seriam os mercados industrial,  residencial,  comercial,  de cogeração e como 

matéria  prima,  deixando como solução complementar  e  de  menor  nível  de  importância  em 

termos de eficiência térmica e econômica os processos de difusão do gás  natural  na termo 

eletricidade e no mercado de transporte relacionado aos veículos leves, exatamente aqueles onde 

o  país  conta  com  energéticos  sucedâneos  com  plena  capacidade  de  suprimento,  a 

hidroeletricidade e a  gasolina/álcool. Em boa parte dos mercados maduros de gás natural, sua 

demanda de base é formada nos mercados industrial, residencial, comercial e de cogeração.

Por fim, vale chamar a atenção para a necessidade de realização de estudos ligados à 

competitividade do segmento de cerâmica vermelha, diante do crescente confronto com outras 

indústrias de fornecimento de materiais para a construção civil. Ênfase deveria ser dada aos 
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programas de habitações populares e de obras públicas, o que poderia envolver a análise da 

aplicação de novos produtos da indústria de cerâmica vermelha, como os blocos estruturais e os 

pavimentos cerâmicos, que podem trazer vantagens de valor estético, qualidade, melhorias de 

desempenho térmico e acústico e durabilidade, além de menores consumo energético e impacto 

ambiental em seus processos de fabricação.      
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ANEXO 1 - DADOS GERAIS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

Tabela 1- Densidade e poder calorífico inferior de combustíveis.

Combustível Unidade 
comercial (u.c.)

Densidade 
(Kg/m3)

PCI 
(kcal / u.c.)

Gás natural m3 0,5 a 0,7 8.800

Óleo combustível kg 1,0 9590

Lenha catada (30% de  umidade)
m3

kg
300 

930.000

3.100

Lenha comercial (30% de umidade)
m3

kg
390 

1.209.000

3.100

GLP kg 550 11.100

Òleo diesel l 840 10.100

Bagaço de cana (50% de umidade) kg - 2.130

Carvão vegetal kg 250 6.460

Carvão vapor 3300 kg 3.100

Coque de petróleo kg 1.041 8.390

Serragem m3 390 930.000
Fonte: BEN, 2005

Tabela 2 – Preço médio comercial de combustíveis em distintas faixas de consumo 
industrial (R$/unidade comercial).

Combustível Unidade 
comercial (u.c.)

Preço médio 
(R$/u.c.)

Gás natural m3 0,40 a 1,00

Óleo combustível kg 0,90 a 1,00

GLP kg 1,50 a 2,50

Lenha (30% de umidade) m3 10,00 a 40,00

Coque de petróleo kg 0,35 a 0,45
Fonte: INT, 2006

Tabela 3 – Preço energético específico de combustíveis (R$/Gcal), baseado no PCI.
Combustível R$/Gcal

Gás natural 45 a 114

Óleo combustível 94 a 104

GLP 135 a 225

Lenha 30% de umidade 8 a 33

Serragem 8 a 25

Cavaco 8 a 25
Fonte: INT, 2006
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Tabela 4 – Índices de produção de eucalipto em reflorestamento.
Espaçamento de plantio 2 m x 2 m

Idade de corte 4 anos

Volume médio por árvore cortada 0,16 m3

Densidade de árvores por área 2500/ha

Densidade de lenha por área 400 m3/ha 

Capacidade de produção por área 100 m3/ha.ano ou 39 t/ha.ano

Capacidade de geração energética 100 m3 x 1.200.000 kcal/m3

Umidade máxima da lenha para a queima 30%
Fonte:  Sociedade Brasileira de Silvicultura, 2006

Obs: 1 ha = 10.000 m2
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ANEXO 2 - DESCRIÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE GÁS NATURAL

1. Formação do Mercado de Gás Natural no Brasil

Historicamente, a participação do gás natural na matriz energética brasileira sempre se 

apresentou modesta (SOARES, 2004). Esta participação histórica resultou de condicionantes 

técnicos, econômicos, políticos e institucionais, que retardaram a penetração do gás natural na 

matriz  energética  de  forma  mais  incisiva,  como,  do  ponto  de  vista  da  oferta  (limitada 

disponibilidade,  elevada  ocorrência  de  gás  natural  associado  e  inexistência  de  projetos  de 

importação),  a  estrutura  organizacional  da  indústria  brasileira  de  petróleo  (prioridades 

comerciais  da  Petrobrás),  estratégia  de  suprimento  energético  do  país  baseada  na  auto-

suficiência em petróleo, financiamento de projetos hidroelétricos e fontes alternativas - Pró-

Álcool (SOARES, 2004). Este quadro iria se modificar de forma gradativa com a crescente 

disponibilidade de gás natural associado, na Bahia e depois, no Rio de Janeiro, com a adoção da 

política de substituição das importações de derivados de petróleo e com a expansão da demanda 

de fertilizantes nitrogenados, para atender a demanda da produção agrícola (CECCHI, 2001). 

Mas,  concorreria,  sobretudo,  para  essa  mudança  o  início  da  importação  de  gás  natural  da 

Bolívia, a partir do começo do século XXI.

A produção nacional de gás natural inicia-se em 1954, no estado da Bahia e em 1959 

ultrapassa o valor de 1Mm3/dia. Com o desenvolvimento da produção em Sergipe e Alagoas, 

viabiliza-se  o  fornecimento  conjunto  com  a  produção  baiana  para  o  atendimento  do  pólo 

petroquímico de Camaçari (BA). Na década de 80, tem início o aproveitamento econômico das 

jazidas  do Rio Grande do Norte (SOARES, 2004).  Com o início da  produção na bacia  de 

Campos, no começo da década de 80, passam a ser atendidos os grandes centros consumidores 

do sudeste. Primeiro, no Rio de Janeiro, a partir de 1984 e, em seguida, em São Paulo, a partir 

de 1987. Com isso, o perfil da oferta de gás natural no Brasil se altera profundamente, com a 

oferta do gás natural fluminense, mesmo do tipo associado, passando em meados da década de 

80 a representar  aproximadamente 75% da produção nacional  (SOARES, 2004 e CECCHI, 

2001). 

Mas foi entre o final da década de 80 e início da de 90, que alguns fatores exerceram 

efeito significativo para consolidar a tendência de aumento da participação do gás natural na 

matriz energética brasileira1. Estes fatores relacionaram-se à comprovação do porte das reservas 
1 Vários foram os motivos para o adiamento da importação de gás natural boliviano, cujos esforços remontam de algumas décadas 

antes, quais sejam: incertezas quanto às dimensões das reservas bolivianas, pouca cultura do uso do gás natural no país e oferta  
elástica de energéticos concorrentes com o gás natural (BNDES, 2000). 
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bolivianas, às dificuldades de expansão do parque hidroelétrico, à intensificação das políticas de 

integração energética no Cone Sul  e ao crescimento, em nível  mundial,  da importância das 

tecnologias de geração elétrica baseadas no uso do gás natural (BNDES, 2000). Assim, em 1991 

a Bolívia e o Brasil  assinam uma carta de intenções relacionada ao processo de integração 

energética entre os dois países.  Em 1993, a Petrobrás e a YPFB - Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos assinam um primeiro contrato de compra e venda de gás natural boliviano 

para fornecimento ao mercado brasileiro. Em 1997, inicia-se a construção do Gasbol (Gasoduto 

Bolívia - Brasil), que demandaria um volume de recursos financeiros da ordem de US$ 2,1 

bilhões, sendo 81% investidos do lado brasileiro. 

De  início,  o  projeto  do  Gasbol  visava  contemplar  de  modo  especial  o  segmento 

industrial, como suporte da demanda de gás natural para a viabilização do gasoduto, atentando 

para  a  necessidade  de  investimentos  na  capilarização  da  rede  de  atendimento  e  em 

equipamentos de uso final (TORRES FILHO, 2002). Entretanto, diante da limitação de oferta 

de eletricidade de origem hidráulica no país durante a década de 90 e do crescente avanço da 

oferta de sistemas de geração termelétrica com gás natural, considerando ainda sua vantagem de 

menor necessidade de investimentos em redes de distribuição, modificou-se gradativamente o 

ponto de vista inicial, configurando-se o setor termelétrico como âncora do mercado de gás 

natural,  o que trouxe vantagens para a viabilização financeira do gasoduto. No processo de 

elaboração do projeto, as entidades privadas (bancos e empresas) se mostraram pouco propensas 

ao risco financeiro da obra, o que fez com que a Petrobrás assumisse, em sua totalidade, os 

riscos financeiros e da construção, com a contrapartida de controle operacional do gasoduto em 

seu trecho brasileiro e de garantia de exclusividade como carregador até 30 Mm3/dia, aspectos 

consolidados em contrato de compra de gás natural por 20 anos, com cláusula de aquisição de 

volumes mínimos, com ou sem consumo efetivo (TORRES FILHO, 2002). 

Com relação ao gás natural ofertado pelas companhias distribuidoras para o mercado de 

consumo, numa primeira fase do processo de crescimento, iniciado em meados da década de 80 

e centrado em boa parte nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, em função do maior 

consumo potencial, da elevada densidade de consumidores por área e da existência de redes de 

gás manufaturado de considerável extensão, a comercialização de gás natural se ampliou, em 

função do rápido processo de substituição estabelecido entre os  dois  combustíveis  gasosos. 

Todavia, este processo passou a tender para a saturação a partir da segunda metade da década de 

90, o que coincide com a época do início do processo de privatização e com a necessidade de 

expansão da demanda de gás natural,  de modo a se equilibrar com a oferta crescente.  Esta 

desaceleração relaciona-se  com a forte  redução de investimentos  das  companhias  estaduais, 

ainda públicas, que, com a privatização, se deparam com os elevados custos de acesso de novos 
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clientes  urbanos à  rede,  em função da inexistência de  uma ampla  infra-estrutura  urbana de 

distribuição em diversas regiões (CECCHI et al., op.cit.).

2. Reservas e Campos de Exploração e Desenvolvimento de Gás Natural

As reservas totais de gás natural no Brasil eram em dezembro de 2005 de 454,5 bilhões 

de  m3 (ANP,  2006),  sendo 74,7% no mar,  enquanto  que  as  reservas  provadas  (67,4%) na 

mesma época eram de 306,4 bilhões de m3, sendo 76,6% no mar (ANP, 2006). Estes valores 

representam um aumento de 27% em relação às reservas registradas em 2003, o que evidencia o 

avanço obtido na política de exploração do gás natural, para aumento de suas reservas, com a 

incorporação  das  reservas  provadas  da  bacia  de  Santos,  tanto  na  costa  fluminense,  como 

paulista. Diante do consumo de 2005, as reservas permitiam uma projeção equivalente a 19 anos 

de  produção  (BEN,  2005),  todavia,  as  mesmas  representam  ainda  pouco  no  cenário 

internacional, sendo de apenas 7% das reservas provadas da América Latina e apenas 0,17% da 

reserva  mundial  (BEN,  2005).  Quanto  ao  número  de  poços  produtores,  apenas  10%  se 

encontram  no  mar,  os  quais  representam  58,3%  da  produção,  números  que  destacam  a 

importância da produção off shore e sua tendência de aumento de participação. 

Entre 2004 e 2005, havia em todo o país 152 blocos em fase de exploração de gás 

natural (ANP, 2006), destacando-se as regiões do Rio Grande do Norte, com 36 blocos, Santos 

(30), Campos (20) e Espírito Santo (17), valores que indicam uma concentração de 67,8% dessa 

atividade nas regiões referidas. Além disso, estão em fase de desenvolvimento de produção 56 

campos (ANP, 2006), destacando-se as regiões de produção de Campos (11 campos), Santos 

(7), Solimões (6), Espírito Santo (6) e Sergipe-Alagoas (5).

3. Produção e Importação de Gás Natural no Brasil

Em 2005, a produção nacional em milhões de m³/dia foi de 48,5, sendo 28,7 no mar 

(23,0 ou 47,4% na bacia de Campos) e 19,9 em terra (10,0 em Urucu /AM e 5,0 na Bahia) 

(ANP,  2006).  Quanto  à  natureza do  gás  natural  extraído  das  jazidas,  77,8% (37,7  milhões 

m3/dia)  é  do  tipo  associado,  o  qual  vem apresentando  aumento  de  participação,  com  um 

crescimento de 6,2% entre 2004 e 2005, enquanto que a parcela não associada decresceu 1,8% 

no mesmo período (ANP, 2006).  
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Em termos internacionais, a produção brasileira de gás natural representava em 2005 

12% do montante produzido na América Latina e apenas 1,6% da produção mundial (ANP, 

2006).  

Iniciada em julho de 1999, a importação de gás natural em 2005 já representava um 

dispêndio anual de US$ 1,044 bilhão, com valor médio de US$ 4,36/MBtu (ANP, 2006). Em 

termos médios, a importação em 2005 foi de 24,6 milhões de m3/dia, sendo 23,7 da Bolívia 

(96%) e 0,9 da Argentina (4%) (ANP, 2006). Em termos gerais, este quadro apresenta uma 

oferta total de 73,1 milhões de m3/dia, sendo 66,3% de origem nacional e 33,7% de origem 

importada.

Com o aumento das importações, os preços médios de referência do gás natural haviam 

passado de US$ 2,77/MBtu (2004), para US$ 3,72/ MBtu em 2005 (ANP, 2006), representando 

um aumento de 34,3% no período,  ainda que num cenário de  certa  variação,  indo de US$ 

3,02/MBtu no Espírito Santo até US$ 4,16/MBtu, no Paraná, valores crescentes que refletiram o 

aumento da participação do gás natural importado, de maior custo pela incidência do insumo 

transporte, na matriz de oferta de gás natural no país (ANP, 2006). 

4. Destinação da Produção

Da produção nacional, a re injeção nos poços representou em 2005 uma média diária de 

8,2 milhões m3/dia, valor 17,4% inferior ao do ano anterior (ANP, 2006). Desse total, 73,2% 

(6,0 milhõesm3/dia) corresponderam à região de produção de Urucu (AM) (ANP, 2006), valor 

que  deverá  ser  drasticamente  reduzido,  diante  da  perspectiva  de  utilização  do  gás  natural 

daquela região na cidade de Manaus, a partir de 2008.

Com relação às perdas e queima em “flare”, a média diária em 2005 foi de 6,8 milhões 

m3/dia (ANP, 2006), sendo 58,7% no mar, concentrando-se em particular nos poços da bacia de 

Campos,  onde  predomina  a  produção  associada,  representando 53,4% do total  de  perdas  e 

queima na produção nacional (ANP, 2006). A redução dessas perdas vem sendo obtida de forma 

gradativa  com a ampliação  da  estrutura  de  gasodutos  de  transporte  das  plataformas  para  o 

continente, ação que pode ser potencializada com a antecipação do transporte de GNC para o 

continente através de navios. 

As 23 unidades de UPGN (Unidades de processamento de gás natural) no país, com 

capacidade de beneficiamento de 46,7 milhões m3/dia, processaram em 2005 em média 37,7 

milhões m3/dia (ANP, 2006), de onde resultou uma produção média de gás natural seco de 34,9 

milhões m3/dia, equivalente a 92,6% do total (ANP, 2006).
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Somando-se à produção nacional de gás natural seco, mencionada acima, a importação 

de 24,6 milhões m3/dia, tem-se uma oferta total ao mercado consumidor externo à Petrobrás de 

59,5 milhões m3/dia, que descontada a distribuição de gás natural para as companhias estaduais 

de distribuição de 44,8 milhões m3/dia (ABEGAS, 2006), permite inferir um valor de consumo 

interno em petroquímicas e gasquímicas, indústrias de fertilizantes e na Petrobrás (refinarias e 

demais processos) de 14,7 milhões m3 /dia (24,4% do consumo nacional), sendo 3,9 milhões 

m3/dia  referentes  ao  emprego  como  matéria  prima,  já  considerando  a  operação  da  RioPol 

(TAVARES, 2006). 

5. Matriz Energética de Consumo de Gás Natural 

A participação do gás natural na matriz energética brasileira, que até a última década do 

século passado, era inferior a 3%, passou a se elevar de forma mais acelerada, através de seu 

crescimento de consumo nos vários setores na economia, de tal sorte que, em 2004, já estava em 

8,9% (BEN, 2005), o que permite estimar uma boa possibilidade de concretização da previsão 

feita pela Gaspetro em 2000 de uma participação do gás natural de 12% na matriz de energia 

primária no Brasil em 2010 (GASPETRO, 2000). 

Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2005 (BEN, 2005), a participação do 

gás natural na matriz energética nacional entre 2003 e 2004 se elevou em 7,5%, passando para 

uma parcela absoluta de 8,9%, atrás do petróleo e derivados (39,1%), decrescente desde 1998, 

quando representava 46,5%, da eletricidade (16,2%), em situação estável, dos produtos da cana 

(13,5%), insumo que voltou a crescer e da lenha / carvão vegetal (13,2%), que decresceu muito 

na década de 90 e já adiante do carvão mineral (6,7%), em fase de decréscimo de participação.  

No setor industrial brasileiro, a evolução da participação percentual do gás natural nos 

últimos 15 anos foi fortemente crescente, passando de 2,4% em 1989, passando para 5,0% em 

1997 e chegando a 9,2% em 2004 (BEN, 2005).  

Considerando  a  distribuição  de  gás  natural  ex-Petrobrás,  através  das  companhias 

estaduais  de  distribuição,  que  em 2006 totalizava 43,0 milhões m³/dia,  o  consumo setorial 

apresenta  os  seguintes  valores  de  consumo (milhões m³/dia)  e  participação  percentual  (%), 

valores referentes ao mês de maio de 2006 (BEN, 2005 e ABEGÁS, 2006): 
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Tabela 5: Consumo de gás natural por setores econômicos.

Setor
Consumo de GN

Mm³/dia %

Industrial 24,0 56,0

Geração Elétrica 10,0 23,0

Automotivo 6,0 14,0

Cogeração 1,8 4,0

Residencial 0,6 1,5

Comercial 0,6 1,5
Fonte: BEN, 2005 e ABEGÁS, 2006.

Na tabela se verifica a importante participação do setor industrial no consumo de gás 

natural  ex-Petrobrás,  fornecido  pelas  distribuidoras  estaduais.  Considerando-se  o  consumo 

energético em refinarias e em petroquímicas, essa parcela se eleva ainda mais. Já o segmento de 

geração  elétrica  tem  apresentado  grande  variação  de  demanda  de  gás,  em  função  de 

sazonalidades  e  outras  características  intrínsecas  do  mercado  elétrico.  Quanto  ao  setor 

automotivo, é o que vem apresentando maior taxa de crescimento nos últimos dez anos, atuando 

em muitos casos, como mercado de alavancagem da oferta para outros setores. A cogeração 

ainda representa pouco, diante de sua demanda potencial nos setores industrial e comercial. Por 

fim,  os  setores  residencial  e  comercial  apresentam  pequena  participação,  concentrada  nas 

cidades dó Rio de Janeiro e São Paulo, com perspectivas limitadas de crescimento pela ampla 

necessidade de capilarização das redes urbanas, o que implica em elevados investimentos e 

longos prazos de maturação dos mesmos. 

Tabela 6: Consumo de gás natural por setor da indústria no ano de 2004.

Setor
Consumo de Gás Natural

Mm³/dia Principais Aplicações e/ou Equipamentos
Químico 7,5 sistemas de vapor, fornos e fornalhas
Ferro- Gusa e Aço 3,4 auto-fornos, convertedores, sist. de vapor
Cerâmico 2,8 fornos, fornalhas e secadores
Alimentos e Bebidas 1,8 sistemas de vapor/cozimento/higieniz.
Papel e Celulose 1,7 sistemas de vapor/secagem/reatores
Não Ferrosos e Outr. Metalurg 1,6 fornos de fusão, TT, fundição
Têxtil 1,1 sistemas de vapor e fluido térmico/ ramas, ting./ lav.
Mineração e Pelotização 0,8 fornos diversos, maq. operatrizes
Cimento 0,1 fornos rotativos de clinquerização
Outros 3,3 --

Obs: Do total mencionado de 2,8 milhões m³/dia para o consumo de gás natural em 2004 no setor cerâmico, apenas 
74.000 m³/dia (cerca de 3,1%) eram referentes ao consumo de gás natural no segmento de cerâmica vermelha 
(SCHWOB, 2005). Ou seja, o segmento de cerâmica vermelha pouco participa da demanda de gás natural. 

Fonte: BEN, 2005 e SCHWOB, 2005.
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ANEXO 3 - CÁLCULOS DE PROJETOS DE COGERAÇÃO EM ESCALA INTEGRAL 

(CAP. 8):

Caso 1: Cogeração com paridade com a demanda elétrica de base, de operação contínua 

(24 h/dia).

Esta é a solução que demanda menor investimento inicial, pela menor capacidade do 

sistema, além de apresentar fator de carga máximo na operação do sistema e, com isso, prazo de 

remuneração mais curto do investimento, o qual envolve, basicamente a instalação de um moto 

gerador a gás natural e um sistema de tubulações providas de isolação térmica para carrear parte 

dos gases quentes da exaustão do motor para o secador, tornando-se uma solução interessante 

diante da limitação de recursos para investimento das empresas do setor e da legislação que não 

estimula   a  oferta  de  energia  elétrica  excedente  para  a  rede da concessionária,  no caso  de 

pequenas instalações. Todavia, trata-se de uma solução que impede uma operação autônoma da 

instalação elétrica, além de limitar a recuperação de maiores blocos de energia.

Considerando-se a necessidade de garantia de suprimento da demanda elétrica de base 

da  instalação  (100  kW),  optou-se  pelo  dimensionamento  da  capacidade  do  sistema  com 

tolerância  de  20%,  o  que  leva  à  potência  de  dimensionamento  de  120 kW,  em função  da 

ocorrência de eventuais variações de demanda de base entre 90 e 120 kW, o que significa a 

necessidade de implementação de um equipamento com potência aparente 25% superior, da 

ordem de 150 kVA. 

Levando em conta  a  operação  contínua  de  um motor  a  gás  natural,  com eficiência 

térmica de 32,5% (GUASCOR, 2006), sua produção específica de potência (kWh/m³ de gás 

natural) é a seguinte:

Pesp=PCI GN⋅th [1]

Pesp = 8.800 kcal/m3 x 0,325 = 2.860 kcal/m3 = 3,33 kWh/m3 de gás natural, sendo:

• PCIgn= 8.800 kcal/m3 (poder calorífico inferior do gás natural);

• ηth= 0,325 (eficiência térmica do motor a gás natural considerado);

• 1 kWh = 860 kcal

Assim, o motor deve atender a uma produção de eletricidade de base de:

P eletr=Dbase⋅Poper [2]

Peletr = 100 kW x 720 h / mês = 72.000 kWh / mês, sendo:

• Consumo na ponta: 6.600 kWh/mês (9,2%);
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• Dbsae = 100 kW (demanda elétrica média de base);

• Poper = 720 h/mês, equivalente a 24h/dia x 30 dias/mês. 

Para  tanto,  haveria  uma  necessidade  de  suprimento  de  gás  natural  (m3/dia)  para  o 

sistema de cogeração da ordem de:

SGN=
P eletr

P esp
[3]

Sgn  = 72.000 kWh/mês / 3,33 kWh/m3 de GN = 21.622 m3 / mês = 721 m3/dia de GN;

Energia total demandada, equivalente em gás natural, pelo sistema de cogeração:

E total=S GN⋅PCIGN [4]

Etotal  = 721 m3/dia x 8.800 kcal/m3 = 6.344.800 kcal/dia;

O custo mensal envolvido com o consumo de gás natural seria de:

CGN=SGN⋅T GN [5]

Cgn  = 21.622 m3/mês x R$ 0,60/m3 = R$ 12.973,00/mês, sendo:

• Tgn = R$ 0,60/m3 (tarifa considerada para o gás natural).

Custo adicional com manutenção do motor (filtros, lubrificantes, peças e mão de obra),: 

10% do custo operacional com combustível (GUASCOR, 2002);

Custo operacional total com a operação do motor a gás natural:

Cop GN=1,1C GN [6]

Cop gn = 1,1 x R$ 12.973,00/mês = R$ 14.270,00 / mês;

Custo mensal com a energia elétrica demandada à rede de distribuição:

• Contrato convencional: C rede=Peletr⋅T eletr [7a]

Crede = 72.000 kWh/mês x R$ 0,34/kWh = R$ 24.480,00/mês;

• Contrato horo-sazonal verde: C rede=C ponta⋅T pontaC fora⋅T fora  [7b]

Crede = [6.600 kWh/mês x R$ 1,501] + [65.400 kWh/mês x R$ 0,236/kWh]

= R$ 25.341,00/mês; 

Economia mensal com a substituição de eletricidade da rede, com a operação do sistema 

de cogeração: 

Ecog=C rede−Cop GN [8]

Contrato convencional: Ecog= R$ [24.480,00 - 14.270,00]/mês = R$ 10.210,00/mês; 

Contrato horo-sazonal: Ecog= R$ [R$ 25.341,00/mês - 14.270,00]/mês = R$ 11.071,00;

Economia mensal com a substituição de gás natural na fornalha do secador, através da 

recuperação de calor dos gases de exaustão do motor, equivalente a 30% da energia introduzida 

no sistema:
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E forn=
0,3 E total

PCIGN
⋅T GN⋅30 [9]

Eforn = [[0,3 x 6.344.800] kcal/dia / 8.800 kcal/m3] x R$ 0,60/m3 x 30 dias/mês = R$ 

3.893,00/mês; 

É  importante  ressaltar  que  a  economia em gás  natural  equivalente  a  216  m3/dia  ou 

12,3% de substituição de gás natural na fornalha que atende o secador;

Economia total promovida pela cogeração:

E total cog=E cogE forn [10]

Contrato convencional: Etotal cog= R$ [10.210,00 + 3.893,00]/mês = R$ 14.310,00/mês; 

Contrato horo-sazonal verde: Etotal cog= R$ [11.071,00,00 + 3.893,00]/mês 

= R$ 14.964,00/mês

Investimento necessário no sistema de cogeração: 

I cog=Peletr nom⋅Rip⋅Rdr [11]

Icog  = 120 kW x US$ 700 / kW x R$ 2,2 / US$ = R$ 184.800,00, sendo:

• Peltr nom = 120 kW (potência elétrica nominal);

• Rip = US$ 700 / kW (POLITO, 2006);

• Rdr = R$ 2,20/US$ (Gazeta Mercantil, nov./06); 

Prazo de retorno simples para o investimento:

PR=
I cog

E total cog
[12]

Contrato convencional: PR = R$ 184.800,00 / R$ 14.310,00/mês = 12,9 meses;  

Contrato horo-sazonal: PR = R$ 184.800,00 / R$ 14.964,00/mês = 12,3 meses;  

Os resultados acima, com prazos de retorno baixos, próximos de um ano, demonstram a 

viabilidade econômica deste tipo de iniciativa, seja em contrato convencional de fornecimento 

de energia elétrica, seja em contrato horo-sazonal verde. Considerando sua aplicação potencial 

num universo estimado de 500 empresas (9,1% do universo total das empresas de cerâmica 

vermelha), geraria uma demanda adicional de gás natural, especificamente quanto ao emprego 

em cogeração, da ordem de 360.500 m3/dia1. 

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 (- 

16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+ 16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento 

em cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de:

1  Suprimento de gás natural para cogeração com paridade com a demanda elétrica de base (721 m3/dia), extrapolado para 500 
empresas de porte médio/grande que poderiam aplicá-lo: 721 m3/dia x 500 empresas = 360.500 m3/dia;
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• Contrato convencional:  13,7 meses e de  14,9 meses, respectivamente. 

• Contrato horo-sazonal verde: 12,9 meses e de  14,0 meses, respectivamente.

Estes resultados indicam que a alteração do custo do gás natural na faixa de variação 

proposta não causa significativa modificação na atratividade econômica do empreendimento.

Já o preço da energia elétrica, influenciaria da seguinte forma, se as outras condições 

não fossem alteradas. Se a tarifa média no contrato convencional se elevasse de R$ 0,34/kWh 

para R$ 0,40/kWh (+ 17,6%), o prazo de retorno do investimento se reduziria para 10,0 meses 

(-22,5%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), o prazo de retorno iria disparar para 18,9 

meses (+ 46,5%), o que demonstra uma maior sensibilidade desse modelo em relação ao preço 

da energia elétrica.

Caso 2: Cogeração com paridade com a demanda elétrica intermediária:

Trata-se da busca de paridade entre a base e o patamar superior, determinada por fator 

de carga médio, no período diário de 24 h/dia, com exceção dos fins de semana, empregando-se 

o acionamento do sistema por motor a gás natural:

Nesse caso, estimou-se a operação de um sistema de cogeração de maior capacidade que 

o  anterior,  procurando manter  elevado o valor  do fator  de  carga da  instalação,  de  modo a 

promover um processo ainda favorável de remuneração do investimento e de recuperar maiores 

parcelas de calor para o processo.

Na curva de demanda elétrica da instalação tomada como modelo de operação elétrica 

estabelecido para uma empresa de grande porte do segmento de cerâmica vermelha, entre a 

demanda de base de 100 kW, com fator de carga igual ou próximo de 1,00 e o patamar de 

demandas máximas, entre 300 e 330 kW, com fatores de carga inferiores a 0,2081, ocorrem com 

freqüência  demandas  intermediárias  de  potência  elétrica  que  podem balizar  um projeto  de 

cogeração, com boas características técnicas e econômicas. 

No  caso  presente,  estimou-se  a  operação  de  um  sistema  de  cogeração  fornecendo 

energia elétrica para a instalação em paralelo à rede da distribuidora, como no caso anterior, por 

24 horas/dia, de segunda a sexta feira, atendendo à maior parte das cargas elétricas em operação 

nos horários de ponta e fora de ponta, com exceção do fim de semana,  o que envolve um 

1  As demandas máximas surgem em períodos mais restritos, normalmente entre 9:00 e 11:30 h da manhã e entre 14:00 e 16:30 h da 
tarde, perfazendo um período diário de cerca de 5 horas no qual ocorrem, fazendo com que o fator de carga de sua ocorrência seja 
igual ou inferior a (5/24) = 0,208.    
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consumo de energia elétrica de 129.250 kWh/mês1 em um período mensal de 512 horas. No 

período complementar (fim de semana = 208 h/mês), a instalação será atendida totalmente pela 

eletricidade da rede. Desse modo, a carga elétrica média a ser atendida no período é da ordem 

de 252 kW2,  fato que exige uma geração elétrica  com capacidade de atender às principais 

cargas elétricas demandadas ao longo do dia, com a parcela restante (25%) atendida pela rede 

da distribuidora, podendo-se portanto escolher-se as cargas mais indicadas e convenientes para a 

operação dentro e fora da rede da concessionária. 

Neste caso, para atender com folga de 20% a uma carga constante de 252 kW, o sistema 

de acionamento deverá ter uma potência nominal da ordem de 300 kW. 

Num ritmo de operação plena, gerando 129.250 kWh/mês (Peletr), com uma relação de 

3,33 kWh/m3 de gás natural, o suprimento de gás natural é calculado segundo [3]:

Sgn = [129.250 kWh/mês] / 3,33 kWh/m3 de GN = 38.814 m3/mês ou 1294 m3/dia de GN;

O custo envolvido com gás natural, calculado por [5] seria de: 

Cgn = 1.294 m3/dia x R$ 0,60/m3 x 30 dias/mês = R$ 23.292,00/mês, sendo:

• Tgn = R$ 0,60/m3 (tarifa considerada para o gás natural). 

Energia  total  demandada,  equivalente  em  gás  natural,  pelo  sistema  de 

cogeração(equação 4):

Etotal = 1.294 m3/dia x 8.800 kcal/m3 = 11.387.200 kcal/dia;

A energia elétrica suplementar a ser fornecida pela rede será de:

E supl=E total−P eletr [13]

Esupl = [150.000 - 129.250] kWh/mês = 20.750 kWh/mês;

Custo mensal com a energia elétrica suplementar da rede:

C supl=E supl⋅T eletr [14]

• Contrato convencional: Csupl = 20.750 kWh/mês x R$ 0,34/kWh 

= R$ 7.055,00/mês; 

• Contrato horo-sazonal: - Csupl = 20.750 kWh/mês x R$ 0,328/kWh 

= R$ 6.806,00/mês;

Custo mensal anterior com o suprimento de energia elétrica, no período considerado: 

• Contrato convencional (equação 7a): Crede = 129.250 kWh/mês x R$ 0,34/kWh 

= R$ 43.945,00/mês; 

1  Consumo de energia elétrica no horário fora de ponta, excetuando-se os fins de semana (122.650 kWh/mês, em 446 h/mês), mais 
o consumo de ponta (6.600 kWh/mês, em 66h/mês), estimado para o modelo de instalação industrial estabelecido, totalizando: 275 
kW x 446 h/mês + 100 kW x 66 h/mês = 129.250 kWh/mês; 

2  Demanda média, calculada da seguinte forma: 129.250 kWh / 512 h/mês = 252,4 kW;
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• Contrato horo-sazonal verde (equação 7b): Crede = 129.250 kWh/mês x 

R$ 0,328/kWh = R$ 42.394,00/mês.

Custo adicional com manutenção do motor (filtros, lubrificantes, peças e mão de obra),: 

10% do custo operacional com combustível (GUASCOR, 2002);

Custo operacional total com a operação do motor a gás natural(equação 6):

Cop gn = 1,1 x R$ 23.292,00/mês = R$ 25.621,00 / mês;

Economia mensal com a substituição de eletricidade da rede, com a operação do sistema 

de cogeração: 

Ecog=C rede−Cop GN−C supl [15]

• Contrato convencional: Ecog = R$ [43.945,00 - 25.621,00 - 7.055,00]/mês 

= R$ 11.269,00/mês;

• Contrato horo-sazonal: Ecog = R$ [42.394,00 - 25.621,00 - 6.806,00]/mês 

= R$ 9.967,00/mês;

A economia mensal com a substituição de gás natural na fornalha do secador, através da 

recuperação de calor dos gases de exaustão do motor, equivalente a 30% da energia introduzida 

no sistema, é dada por [9]

Eforn = [0,3 x 11.387.200] kcal/dia] / 8.800 kcal/m3] x R$ 0,60/m3] x 22 dias/mês = R$ 

5.125,00 /mês; 

Obs: Economia em gás natural equivalente a 388 m3/dia ou  22,1 % de substituição de 

gás natural na fornalha que atende ao secador;

A economia total promovida pela cogeração é obtida por [10]:

• Contrato convencional: Etotal cog = R$ [11.269,00 + 5.125,00]/mês 

= R$ 16.394,00/mês;

• Contrato horo-sazonal verde: Etotal cog = R$ [9.967,00 + 5.125,00]/mês 

= R$ 15.092,00/mês;

O investimento necessário no sistema de cogeração é obtido de [11]: 

Icog  = 300 kW x US$ 700 / kW x R$ 2,2 / US$ = R$ 462.000,00

O prazo de retorno simples para o investimento é obtido de [12]:

• Contrato convencional: PR = R$ 462.000,00 / R$ 16.394,00/mês = 28,2 meses;

•  Contrato horo-sazonal: PR = R$ 462.000,00 / R$ 15.092,00/mês = 30,6 meses;

Estes resultados demonstram uma viabilidade econômica inferior ao caso anterior (Caso 

1), mas ainda assim atrativo do ponto de vista econômico. Considerando sua aplicação potencial 

num universo  estimado  de  500  empresas  (9,1%  do  universo  total),  o  modelo  geraria  uma 
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demanda adicional de gás natural, especificamente ligada ao seu emprego em cogeração, da 

ordem de 647.000 m3/dia.1

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 (- 

16,7%) e para R$ 0,70/m3 (+16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento em 

cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de:

Contrato  convencional:  23,3  meses  (-17,4%)  e  de  35,6  meses  (+26,2%), 

respectivamente. 

Contrato  horo-sazonal  verde:  25,0  meses  (-18,3%)  e  de  39,6  meses  (+29,4%), 

respectivamente.

Estes resultados indicam que a alteração do custo do gás natural na faixa de variação 

proposta causa certa modificação na atratividade econômica do empreendimento.

Já  o  preço  da  energia  elétrica,  no  caso  do  contrato  convencional,  influenciaria  da 

seguinte forma,  se as outras condições não fossem alteradas.  Se a tarifa se elevasse de  R$ 

0,34/kWh para R$ 0,40/kWh (+17,6%), o prazo de retorno do investimento se reduziria para 

20,2 meses (-28,4%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), o prazo de retorno iria para 46,7 

meses (+65,6%), o que novamente demonstra uma maior sensibilidade, também desse modelo, 

em relação ao preço da energia elétrica. 

Caso 3: Cogeração com paridade com a demanda elétrica máxima:

Nesse caso, estimou-se a operação de um sistema de cogeração de maior capacidade que 

o  anterior,  procurando atender  as  demandas  máximas  de potência  elétrica,  que ocorrem no 

patamar superior de demanda, com intensas variações. 

Na curva de  demanda  elétrica  da  instalação tomada como modelo,  ocorrem valores 

máximos de solicitação de potência elétrica entre 300 e 330 kW, em geral, no meio da manhã e 

no meio da tarde, num período diário total de maior intensidade de cerca de 5h/dia. No resto do 

período, as demandas a serem atendidas apresentam valores bem inferiores, indicando que nesse 

caso, de um sistema dimensionado pelos valores máximos, o fator de carga deverá ser baixo nas 

horas restantes do dia (cerca de 19h/dia), quando as solicitações máximas não ocorrem. 

1  Suprimento de gás natural para cogeração com paridade com demanda elétrica intermediária (1.294 m3/dia), extrapolado para 500 
empresas de porte médio/grande que poderiam aplicá-lo: 1.294 m3/dia x 500 empresas = 647.000 m3/dia;
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Por outro lado, no sistema proposto a alimentação de calor para a fornalha de secagem é 

mais efetiva, trazendo proveitos técnicos e econômicos, que podem compensar o investimento 

elevado em um sistema de geração elétrica de grande capacidade, mas com baixo fator de carga 

em sua operação elétrica. 

No caso presente, outra vantagem a ser considerada é a independência da distribuição 

elétrica da rede da concessionária, considerando a operação contínua, por 24 h/dia, mesmo no 

horário de ponta, à noite e no final de semana. 

Desse modo, a carga elétrica média a ser atendida deverá ser de 208 kW1 , num período 

mensal de 720 h/mês, com períodos mínimos de 95 a 100 kW, nos horários de ponta e na 

madrugada, passando por períodos diários de oscilação de 100 a 250 kW, incluindo o horário do 

almoço, indo até o patamar de demandas máximas.

Para o atendimento das demandas máximas, considerou-se a operação de um sistema de 

cogeração com potência elétrica 20% acima das solicitações máximas de demanda, da ordem de 

330 kW, o que estabelece a potência de 396 kW.

O procedimento de cálculo é, portanto, idêntico ao adotado no Caso 1, substituindo-se 

apenas os valores de Peletr e Peletr  nom por,  respectivamente, 150.000 kWh/mês e 396 kW. Os 

resultados obtidos foram os seguintes:

Sgn = 45.045 m3 de gás natural / mês ou 1502 m3/dia

Cgn = R$ 27.036,00/mês

Crede = R$ 51.000,00/mês - Contrato convencional

R$ 49.200,00/mês - Contrato horo-sazonal verde

Etotal = 13.217.600 kcal/dia

Cop gn = R$ 29.740,00 / mês

Ecog = R$ 21.260,00/mês - Contrato convencional

R$ 19.460,00/mês - Contrato horo-sazonal verde

Eforn = R$ 8.110,00 /mês (economia em GN ≡ 451 m3/dia ≡ 25,7% GN no secador)

Etotal cog = R$ 29.370,00/mês - Contrato convencional

R$ 27.570,00/mês - Contrato horo-sazonal verde

Icog  = R$ 609.840,00

PR = 20,8 meses - Contrato convencional

22,1 meses - Contrato horo-sazonal verde

1  Consumo total de energia elétrica: 150.000 kWh/mês; período mensal de operação: 720 h/mês; demanda média de operação: 
[150.000 kWh/mês] / 720 h/mês = 208 kW;
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Os resultados acima demonstram uma viabilidade econômica intermediária entre os dois 

casos  anteriores,  portanto,  com  boas  perspectivas  econômicas.  Considerando  sua  aplicação 

potencial  num  universo  estimado  de  500  empresas  (9,1%  do  universo  total),  geraria  uma 

demanda adicional de gás natural, especificamente ligada ao seu emprego em cogeração, da 

ordem de 751.000 m3/dia.1

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 

(-16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento 

em cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de:

Contrato  convencional:   18,5  meses  (-11,0%)  e  de  23,7  meses  (+13,9%), 

respectivamente; 

Contrato  horo-sazonal  verde:  19,6  meses  (-11,3%)  e  de  25,4  meses  (+14,9%), 

respectivamente.

Estes resultados indicam que a alteração do custo do gás natural na faixa de variação 

proposta causa certa modificação na atratividade econômica do empreendimento, mas que não 

impede que permanece com boa perspectiva econômica de investimento.

Já  o  preço  da  energia  elétrica,  no  caso  do  contrato  convencional,  influenciaria  da 

seguinte forma,  se as outras condições não fossem alteradas.  Se a tarifa se elevasse de  R$ 

0,34/kWh para R$ 0,40/kWh (+17,6%), o prazo de retorno do investimento se reduziria para 

15,9 meses (-23,6%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), o prazo de retorno iria para 29,9 

meses (+43,8%), o que novamente demonstra uma maior sensibilidade, também desse modelo, 

em relação ao preço da energia elétrica, com a flagrante vantagem econômica do caso em que o 

preço da energia elétrica cresce.

Caso 4: Cogeração com paridade com a demanda elétrica máxima apenas nos dias 

comerciais:

Nesse caso, estimou-se a operação de um sistema idêntico ao anterior, porém operando 

apenas durante os dias comerciais da semana, quando ocorre a demanda massiva de energia 

1  Suprimento de gás natural para cogeração com paridade plena com a demanda elétrica máxima (1.502 m3/dia), extrapolado para 
500 empresas de porte médio/grande que poderiam aplicá-lo: 1.502 m3/dia x 500 empresas = 751.000 m3/dia;
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elétrica. A parcela de energia elétrica não atendida, referente ao consumo de fim de semana, é 

de 20.800 kWh/mês.1 Assim, o consumo elétrico a ser atendido será de 129.200 kWh/mês.

No sistema proposto, a alimentação de calor para a fornalha de secagem não ocorre nos 

fins  de  semana,  período  em  que  a  mesma  deve  ser  suprida  com  gás  natural  ou  outro 

combustível. 

No caso presente, outra vantagem a ser considerada é a independência da distribuição 

elétrica da rede da concessionária, considerando a operação contínua, por 24 h/dia, mesmo no 

horário de ponta e à noite, mas não no final de semana. 

Desse modo, a carga elétrica média a ser atendida deverá ser de 252 kW2 , num período 

mensal de 512 h/mês, com períodos mínimos de 95 a 100 kW, nos horários de ponta, à noite e 

na madrugada, passando por períodos diários de oscilação de 100 a 330 kW, incluindo o horário 

do almoço, indo até o patamar de demandas máximas, entre 300 e 330 kW.

O  sistema  atende  parcialmente  a  demanda  de  energia  elétrica,  gerando  129.200 

kWh/mês; com uma relação de 3,33 kWh/m3 de gás natural, o suprimento de gás natural será da 

ordem de :

Sgn = Peletr  / Pesp  = [129.200 kWh/mês] / 3,33 kWh/m3 de gás natural = 38.798 m3 de gás 

natural / mês ou 1.763 m3/dia (operação por 22 dias/mês);

O custo envolvido com gás natural para geração elétrica seria de: 

Cgn  = Sgn x Tgn = 1.763 m3/dia x R$ 0,60/m3 x 22 dias/mês = R$ 27.036,00/mês, sendo: 

Tgn = R$ 0,60/m3 (tarifa considerada para o gás natural). 

Custo mensal anterior com o suprimento pleno de energia elétrica da rede: 

Contrato convencional - Cant conv = Eelet total x Teletr conv = 150.000 kWh/mês x R$ 0,34/kWh 

= R$ 51.000,00/mês;

Contrato horo-sazonal verde - Cant hsverde = Eelet total x Teletr hsverde  = 150.000 kWh/mês x R$ 

0,328/kWh = R$ 49.200,00/mês;  

Energia total demandada, equivalente em gás natural, pelo sistema de cogeração:

Etotal = Sgn x PCIgn = 1.763 m3/dia x 8.800 kcal/m3 = 15.514.400 kcal/dia (22 dias/mês);

Custo adicional com manutenção do motor (filtros, lubrificantes, peças e mão de obra),: 

10% do custo operacional com combustível (GUASCOR, 2002);

Custo operacional total com a operação do motor a gás natural:

1  Consumo de energia elétrica referente aos fins de semana: 100 kW x 208 h/mês, sendo o período de fim de semana calculado da 
seguinte forma: [[[365 dias/ano] /12 meses/ano] / 7 dias / semana] x 48 h/semana = 208 h/mês;

2  Consumo total de energia elétrica: 129.200 kWh/mês; período mensal de operação: 512 h/mês; demanda média de operação: 
[129.200 kWh/mês] / 512 h/mês = 252 kW;
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Cop gn = 1,1 x Cgn = 1,1 x R$ 27.036,00/mês = R$ 29.740,00 / mês;

Economia mensal pela substituição de eletricidade da rede, com a operação do sistema 

de cogeração:

Contrato convencional - Esel  conv= Cant  conv - Cop  gn = R$ [51.000,00 - 29.740,00]/mês = 

R$21.260,00/mês.

Contrato  horo-sazonal  verde  -  Esel  hsverde  =  Cant  hsverde  -  Cop  gn =  R$  [49.200,00  - 

29.740,00]/mês = R$19.460,00/mês.

Economia mensal com a substituição de gás natural na fornalha do secador, através da 

recuperação de calor dos gases de exaustão do motor, equivalente a 30% da energia introduzida 

no sistema:

Eforn = [[[0,3 x Etotal ] / PCIgn] x Tgn] x 30 dias/mês = [0,3 x 15.514.400] kcal/dia] / 8.800 

kcal/m3] x R$ 0,60/m3] x 22 dias/mês = R$ 6.981,00 /mês; 

Obs; Economia em gás natural equivalente a 529 m3/dia ou 22,1 % de substituição de 

gás natural na fornalha que atende ao secador;

Economia total promovida pela cogeração:

Contrato convencional - Etotal conv = Esel conv + Eforn = R$ 28.241,00/mês;

Contrato horo-sazonal verde - Etotal hsverde = Esel hsverde + Eforn = R$ 26.441,00/mês;

Investimento necessário no sistema de cogeração: 

Icog  = Peltr nom  x Rip  x Rdr = 396 kW x US$ 700 / kW x R$ 2,2 / US$ = R$ 609.840,00, 

sendo:

Peltr nom = 396 kW (potência elétrica nominal);

Rip = US$ 700 / kW (POLITO, 2006);

Rdr = R$ 2,20/US$ (Gazeta Mercantil, nov./06); 

Prazo de retorno simples para o investimento:

Contrato convencional - PR = Icog / Etotal conv= R$ 609.840,00 / R$ 28.241,00/mês = 21,6 

meses;

Contrato horo-sazonal verde - PR = Icog / Etotal hsverde = R$ 609.840,00 / R$ 26.441,00/mês 

= 23,1 meses.

Os  resultados  acima  demonstram  uma  viabilidade  econômica  semelhante  à  análise 

anterior  e,  portanto,  com boas  perspectivas  econômicas.  Sua  vantagem em relação ao caso 

anterior  é  a  de,  operando  por  menor  período  semanal,  permite  aumentar  a  vida  útil  dos 

equipamentos. Considerando sua aplicação potencial num universo estimado de 500 empresas 

(9,1% do universo total), geraria uma demanda adicional de gás natural, especificamente ligada 

ao seu emprego em cogeração, da ordem de 646.433 m3/dia1.
1 Suprimento de gás natural para cogeração com paridade plena com a demanda elétrica máxima (1.763 m3/dia), não operando nos 

fins  de  semana  (22  dias/mnês),  extrapolado  para  500  empresas  de  porte  médio/grande  que  poderiam  aplicá-lo:  [[1.763 
m3/dia.empresa x 22 dias/mês] / 30 dias/mês] x 500 empresas = 646.433 m3/dia;
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Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 

(-16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento 

em cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de: 

Contrato  convencional  -  19,0  meses  (-12,0%)  e  de  24,9  meses  (+15,3%), 

respectivamente; 

Contrato  horo-sazonal  verde  -  20,2  meses  (-14,4%)  e  de  26,9  meses  (+16,5%), 

respectivamente; 

Estes resultados indicam que, da mesma forma que no caso anterior, a alteração do custo 

do gás natural na faixa de variação proposta causa certa modificação na atratividade econômica 

do empreendimento, mas que não impede que permaneça com boa perspectiva econômica de 

investimento. Ao mesmo tempo, verificou-se neste caso uma pequena melhora nos prazos de 

retorno, o que deve ser somado à vantagem de menor tempo de operação anual, que confere 

maior vida útil ao sistema e seus equipamentos, em comparação com o caso anterior.

Já o preço da energia elétrica, considerando o contrato convencional de fornecimento de 

eletricidade, influenciaria da seguinte forma, caso as outras condições não sejam alteradas. Se a 

tarifa  se  elevasse  de  R$  0,34/kWh  para  R$  0,40/kWh  (+17,6%),  o  prazo  de  retorno  do 

investimento se reduziria para 16,4 meses (-24,1%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), o 

prazo  de retorno aumentaria  para  31,7  meses  (+46,8%), o  que demonstra,  como nos casos 

anteriores, uma forte  sensibilidade,  também desse  modelo,  em relação ao preço da energia 

elétrica, com a vantagem econômica do caso em que cresce o preço da energia elétrica.

Caso 5: Paridade com a demanda elétrica máxima 13 h/dia nos dias comerciais:

Nesse  caso,  com  sistema  idêntico  ao  das  duas  situações  anteriores,  pressupõe-se  a 

operação por apenas 13 h/dia, durante os dias comerciais, com desligamento após o final do 

horário de ponta (20 horas) e volta à operação no dia seguinte pouco antes de 7 horas da manhã. 

Dessa forma, o sistema opera no horário fora de ponta, em sua parcela de maior solicitação 

elétrica e no horário de ponta, quando, dependendo do contrato de fornecimento de energia 

elétrica,  torna-se  muito  mais  barato  operar  com  o  fornecimento  elétrico  do  sistema  de 

cogeração, considerando que nos contratos horo-sazonais a energia elétrica e/ou a demanda de 

potência  elétrica  apresentam  preço  bem  mais  elevado.  Pela  redução  significativa  de  custo 
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operacional energético, este sistema viabiliza a operação elétrica plena no horário de ponta, caso 

necessário, o que se torna uma nítida vantagem de competitividade para a empresa, em função 

de poder explorar ganhos de produtividade. Este caso também propicia maior vida útil para o 

equipamento, comparando-se com as duas propostas antecedentes, apresentando em troca um 

menor fator de carga operacional do sistema, o que prejudica seu retorno financeiro, além de 

impor uma condição de maior dependência do fornecimento de energia elétrica da rede. 

Neste caso, serão admitidas duas condições distintas de contrato de fornecimento de 

energia elétrica. Uma, com operação em contrato convencional, à semelhança dos casos até aqui 

estudados e a outra contemplando o fornecimento horo-sazonal, em suas modalidade verde. 

Desse modo, a carga elétrica média a ser atendida deverá ser de 306 kW1 , num período 

mensal de 282 h/mês, com períodos mínimos de 95 a 100 kW, no horário de ponta, passando 

por períodos diários de oscilação de 100 a 330 kW, incluindo o horário do almoço, indo até o 

patamar de demandas máximas, entre 300 e 330 kW, no meio da manhã e da tarde.

A  energia  elétrica  a  ser  atendida  por  este  sistema  inclui  a  do  horário  de  ponta, 

correspondente a 6.600 kWh/mês (66 h/mês), mais a do horário fora de ponta, correspondente a 

10 h/dia, com demanda média de 275 kW, correspondendo a 216 h/mês, perfazendo um total de 

66.000 kWh/mês, num período total de 282 h/mês. 

Assim, para atender parcialmente a demanda total de energia elétrica da instalação, o 

sistema deverá gerar 66.000 kWh/mês; sendo 10% no horário de ponta, com uma relação de 

3,33 kWh/m3 de gás natural, com um suprimento de gás natural de:

Sgn  = Peletr  / Pesp  = [66.000 kWh/mês] / 3,33 kWh/m3 de gás natural = 19.820 m3 de gás 

natural / mês ou 918 m3/dia (operação por 21,6 dias/mês);

O custo envolvido com gás natural para geração elétrica seria de: 

Cgn  = Sgn x Tgn = 918 m3/dia x R$ 0,60/m3 x 21,6 dias/mês = R$ 11.897,00/mês, sendo: 

Tgn = R$ 0,60/m3 (tarifa considerada para o gás natural). 

Custo mensal anterior com o suprimento pleno de energia elétrica da rede: 

Contrato convencional - Cant conv = Eelet total x Teletr conv = 66.000 kWh/mês x R$ 0,34/kWh = 

R$ 22.440,00/mês;

Contrato horo-sazonal verde - Cant hsverde = [Eelet ponta x Teletr hsverde ponta] + [Eelet fponta x Teletr hsverde 

fponta]  =  6.600  kWh/mês  x  R$  1,501/kWh  +  59.400  kWh/mês  x  R$  0,236/kWh  =  R$ 

23.925,00/mês;  

1  Consumo total de energia elétrica: 66.000 kWh/mês; período mensal de operação: 216 h/mês; demanda média de operação: 
[66.000 kWh/mês] / 216 h/mês = 306 kW;
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Energia total demandada, equivalente em gás natural, pelo sistema de cogeração:

Etotal = Sgn x PCIgn = 918 m3/dia x 8.800 kcal/m3 = 8.078.400 kcal/dia (21,6 dias/mês);

Custo adicional com manutenção do motor (filtros, lubrificantes, peças e mão de obra),: 

10% do custo operacional com combustível (GUASCOR, 2002);

Custo operacional total com a operação do motor a gás natural:

Cop gn = 1,1 x Cgn = 1,1 x R$ 11.897,00/mês = R$ 13.087,00 / mês;

Economia mensal pela substituição de eletricidade da rede, com a operação do sistema 

de cogeração:

Contrato convencional - Esel conv= Cant conv - Cop gn = R$ [22.440,00 - 13.087,00]/mês = R$ 

9.353,00/mês.

Contrato  horo-sazonal  verde  -  Esel  hsverde  =  Cant  hsverde  -  Cop  gn =  R$  [23.925,00  - 

13.087,00]/mês = R$10.838,00/mês.

Economia mensal com a substituição de gás natural na fornalha do secador, através da 

recuperação de calor dos gases de exaustão do motor, equivalente a 30% da energia introduzida 

no sistema:

Eforn = [[[0,3 x Etotal ] / PCIgn] x Tgn] x 21,6 dias/mês = [0,3 x 8.078.400] kcal/dia] / 8.800 

kcal/m3] x R$ 0,60/m3] x 21,6 dias/mês = R$ 3.569,00 /mês; 

Obs; Economia em gás natural equivalente a 661 m3/dia ou 27,6 % de substituição de 

gás natural na fornalha que atende ao secador;

Economia total promovida pela cogeração:

Contrato convencional - Etotal conv = Esel conv + Eforn = R$ 12.922,00/mês;

Contrato horo-sazonal verde - Etotal hsverde = Esel hsverde + Eforn = R$ 14.407,00/mês;

Investimento necessário no sistema de cogeração: 

Icog  = Peltr nom  x Rip  x Rdr = 396 kW x US$ 700 / kW x R$ 2,2 / US$ = R$ 609.840,00, 

sendo:

Peltr nom = 396 kW (potência elétrica nominal);

Rip = US$ 700 / kW (POLITO, 2006);

Rdr = R$ 2,20/US$ (Gazeta Mercantil, nov./06); 

Prazo de retorno simples para o investimento:

Contrato convencional - PR = Icog / Etotal conv= R$ 609.840,00 / R$ 12.922,00/mês = 47,2 

meses;

Contrato horo-sazonal verde - PR = Icog / Etotal hsverde = R$ 609.840,00 / R$ 14.407,00/mês 

= 42,3 meses.

Os resultados acima demonstram uma menor viabilidade econômica,  em relação aos 

dois casos anteriores, que envolvem o mesmo investimento, porém com formas de operação 
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distintas. Estes resultados indicam que o baixo fator de carga operacional do sistema provoca 

um aumento grande no prazo de retorno do investimento. Todavia, em termos absolutos, este 

investimento apresenta perspectiva econômica razoável, com prazo de retorno semelhante ao de 

muitos projetos de cogeração já implantados.

Considerando sua aplicação potencial num universo estimado de 500 empresas (9,1% do 

universo total), geraria uma demanda adicional de gás natural, especificamente ligada ao seu 

emprego em cogeração, da ordem de 330.500 m3/dia1.

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 

(-16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+16,7%), "caeteris paribus", os prazos de retorno do investimento 

em cogeração com gás natural, nas condições descritas passariam a ser de: 

Contrato  convencional  -  42,0  meses  (-11,0%)  e  de  53,8  meses  (+14,0%), 

respectivamente; 

Contrato  horo-sazonal  verde  -  39,7  meses  (-6,1%)  e  de  47,6  meses  (+12,5%), 

respectivamente; 

As alterações de custo do gás natural  na faixa de variação proposta  causam restrita 

variação na atratividade econômica do empreendimento, considerando que variações numa faixa 

de quase 34% na tarifa do gás natural levaram a variações bem menores (de 18,6 a 25,0%) na 

faixa dos prazos de retorno. 

Em termos gerais,  o caso analisado apresenta uma perspectiva econômica favorável, 

devendo-se lembrar a vantagem de menor tempo de operação anual, que confere maior vida útil 

ao sistema e seus equipamentos, em comparação com os casos anteriores.

Já o preço da energia elétrica, considerando o contrato convencional de fornecimento de 

eletricidade, influenciaria da seguinte forma, caso as outras condições não sejam alteradas. Se a 

tarifa  se  elevasse  de  R$  0,34/kWh  para  R$  0,40/kWh  (+17,6%),  o  prazo  de  retorno  do 

investimento se reduziria para 36,1 meses (- 23,5%) e se baixasse para R$ 0,28/kWh (-17,6%), 

o prazo de retorno aumentaria para 68,0 meses (+44,1%), o que demonstra, como nos casos 

anteriores, uma forte  sensibilidade,  também desse  modelo,  em relação ao preço da energia 

elétrica, com a vantagem econômica do caso em que cresce o preço da energia elétrica, mas 

constatando a inviabilidade econômica na hipótese da energia elétrica ter uma redução de tarifa, 

como foi proposta, levando a um prazo de retorno simples superior a 5 anos.

1  Suprimento de gás natural para cogeração com paridade plena com a demanda elétrica máxima (918 m3/dia), operando apenas 216 
h/mês, incluindo o horário de ponta (66 h/m\ês), perfazendo um total de 21,6 dias/mnês), extrapolado para 500 empresas de porte  
médio/grande que poderiam aplicá-lo: [[918 m3/dia.empresa x 21,6 dias/mês] / 30 dias/mês] x 500 empresas = 330.480 m3/dia;
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Caso 6: Paridade térmica com a demanda de calor do secador com operação 24h/dia:

No sistema de cogeração proposto, para efeito de dimensionamento, considerou-se não 

mais  a  demanda  elétrica  da  instalação,  mas  sua  demanda  térmica,  referente  ao  secador,  já 

descontada a parcela de calor fornecido pelo forno. Para tanto, adotou-se o emprego de sistema 

movido  por  turbina  a  gás,  diante  de  seu  fator  beta  mais  elevado,  proporcionando  maior 

quantidade de calor na exaustão, em temperatura conveniente para o seu reaproveitamento no 

processo. 

O  desempenho  térmico  da  turbina,  aqui  considerado  de  25%,  promove  a  produção 

específica de energia elétrica com a relação 2,56 kWh/m3 (1).    

Quanto ao custo de investimento, o aumento em relação a um sistema acionado por 

motor  se  torna signiticativo,  da  ordem de 70% a mais,  considerando-se os  índices  de  US$ 

700/kW, para sistema de cogeração através de motores e de US$ 1.200/kW, através de turbinas 

(POLITO, 2006). 

Na conformação proposta,  o  sistema de cogeração apresenta elevado fator  de carga, 

diante da demanda constante e estável de calor do secador, o que tende a remunerar de forma 

mais  rápida  o  investimento  específico  mais  elevado,  podendo  também  comercializar  o 

excedente de energia elétrica produzida, o que irá depender da potência elétrica do sistema, de 

modo a atender as exigências legais para se constituir como produtor independente de energia 

elétrica. Diante desta possibilidade, simulou-se o valor das tarifas de comercialização da energia 

elétrica excedente, de modo a identificar o valor mínimo para remuneração do investimento. 

O sistema irá operar de forma ininterrupta (720 h/mês), sem receber eletricidade da rede, 

atendendo  todas  as  cargas  elétricas  solicitadas  pela  instalação.  Como  nos  casos  avaliados 

anteriormente, serão admitidas duas condições distintas de contrato de fornecimento de energia 

elétrica. Uma, com operação em contrato convencional e a outra, contemplando o fornecimento 

horo-sazonal, em suas modalidade verde. 

Como  mencionado  no  início  deste  capítulo,  o  modelo  de  instalação  industrial 

apresentado demanda uma energia térmica na fornalha de 6,8 x 108 kcal/mês2, equivalente a um 

consumo de gás natural de 2.576 m3/dia, valor sobre o qual se desconta a parcela de 32% de 

calor fornecido pelo forno, resultando numa demanda efetiva de calor de 15.414.784 kcal/dia, 

1  Relação específica de produção de energia elétrica numa turbina a gás natural com 25% de eficiência térmica: Rt = [PCIgn x Efth] / 
860 kcal/kWh = [8.800 kcal/m3 x 0,25] / 860 kcal/kwh = 2,56 kWh/m3, sendo: PCIgn , poder calorífico inferior do gás natural e Efth 

o rendimento térmico da turbina.
2  Calor total demandado pelo secador: Ct = Cesp x Pt = 200 kcal/kg x 3.400.000 kg/mês = 6,8 x 108 kcal/mês, sendo: Cesp, calor 

específico de secagem, já considerada a eficiência térmica do secador e Pt, produção  mensal da empresa. 
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equivalente  a  1.752  m3/dia  de  gás  natural,  valor  que  aqui  será  empregado  para  efeito  de 

dimensionamento da turbina a gás natural, a partir da sua parcela de calor de exaustão. 

Em função da transferência térmica direta do calor dos gases de exaustão da turbina para 

o sistema de secagem, adotou-se o valor de 5% para as perdas térmicas envolvidas (DANTAS, 

2003).  Com isso,  considera-se  a necessidade de exaustão de calor  na  turbina necessária  ao 

sistema da ordem de 16.226.088 kcal/dia ou de 1.844 m3/dia equivalente em gás natural.  A 

partir da relação beta = 0,625, chega-se ao valor de 40%1 de perdas na exaustão de uma turbina 

a gás natural. Assim, a potência térmica gerada pela turbina será de:

Pth turb = [16.226.088 kcal/dia] / 0,40 = 40.565.220 kcal/dia ou 1965 kW2, equivalente em 

gás natural a 4.610 m3/dia.

A potência mecânica da turbina será de:

Pmec turb = Efth x Pth turb = 0,25 x 1965 kW = 491 kW;

Considerando um fator de super dimensionamento de 10%, de modo a manter a turbina 

operando numa faixa aceitável de 90% de sua carga nominal, a potência nominal definida para o 

equipamento será de 545 kW, o que eleva o custo de investimento. 

A capacidade de geração elétrica do sistema de cogeração com turbina a gás será de: 

Peletr = Pefetiva x Rt = 491 kW x 720 h/mês = 353.520 kWh/mês; 

Assim,  além  de  atender  plenamente  a  demanda  de  energia  elétrica  da  instalação 

(150.000  kWh/mês),  o  sistema  deverá  gerar  um  excedente  de  energia  elétrica  de  203.520 

kWh/mês.

Considerando a relação específica de produção de energia elétrica (Rt = 2,56 kWh/m3) 

para a turbina a gás em questão, o suprimento de gás natural será de:

Sgn = Peletr / Pesp = [353.520 kWh/mês] / 2,56 kWh/m3 de gás natural = 138.094 m3 de gás 

natural / mês ou 4.603 m3/dia (operação por 30 dias/mês);

O custo envolvido com gás natural para o sistema de cogeração seria de: 

Cgn  = Sgn x Tgn = 4.603 m3/dia x R$ 0,60/m3 x 30 dias/mês = R$ 82.854,00/mês, sendo: 

Tgn = R$ 0,60/m3 (tarifa considerada para o gás natural). 

Custo  mensal  anterior  com  o  suprimento  pleno  de  energia  elétrica  da  rede  para  a 

instalação: 

1  Perda de calor na exaustão da turbina a gás considerada: Pg = Efth / beta = 25%/0,625 = 40%, sendo: beta, a  relação típica para 
turbinas a gás entre a potência elétrica produzida e a potência térmica na exaustão. 

2  A potência térmica da turbina será de: P th turb = [[Cexaust / pexaust ] / 860 kcal/kWh] / 24 h/dia = [[16.226.088 kcal/dia / 0,40] / 860 
kcal/kWh] / 24 h/dia = 1.965 kW, sendo Cexaust (kcal/dia), a perda de calor na exaustão da turbina  e pexaust, a perda percentual de 
energia na exaustão.
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Contrato convencional - Cant conv = Eelet total x Teletr conv = 150.000 kWh/mês x R$ 0,34/kWh 

= R$ 51.000,00/mês;

Contrato horo-sazonal verde - Cant hsverde = [Eelet ponta x Teletr hsverde ponta] + [Eelet fponta x Teletr hsverde 

fponta]  =  6.600  kWh/mês  x  R$  1,501/kWh  +  143.400  kWh/mês  x  R$  0,236/kWh  =  R$ 

43.749,00/mês;  

Energia total demandada, equivalente em gás natural, pelo sistema de cogeração:

Etotal = Sgn x PCIgn = 4.603 m3/dia x 8.800 kcal/m3 = 40.506.400 kcal/dia (30 dias/mês);

Custo adicional com manutenção da turbina (revisões, peças e mão de obra),: 10% do 

custo operacional com combustível (ALSTOM, 2002);

Custo operacional total com a operação do motor a gás natural:

Cop gn = 1,1 x Cgn = 1,1 x R$ 82.854,00/mês = R$ 91.139,00 / mês;

Economia mensal pela substituição de eletricidade da rede, com a operação do sistema 

de cogeração:

Contrato convencional - Esel conv= Cant conv - Cop gn = R$ [51.000,00 - 91.139,00]/mês = - R$ 

40.139,00/mês.

Contrato  horo-sazonal  verde  -  Esel  hsverde  =  Cant  hsverde  -  Cop  gn =  R$  [43.749,00  - 

91.139,00]/mês = - R$ 47.390,00/mês.

Economia mensal com a substituição de gás natural na fornalha do secador, através da 

recuperação de calor dos gases de exaustão da turbina, equivalente a 40% da energia introduzida 

no sistema:

Eforn = [[[0,4 x Etotal  x 0,9] / PCIgn] x Tgn] x 30 dias/mês = [0,4 x 40.506.400] kcal/dia] / 

8.800 kcal/m3] x R$ 0,60/m3] x 30 dias/mês = R$ 33.142,00 /mês; 

Obs; Economia em gás natural equivalente a 1752 m3/dia ou 100,0 % de substituição de 

gás natural na fornalha que atende ao secador;

Economia  total  promovida  pela  cogeração,  sem  considerar  venda  excedente  de 

eletricidade:

Contrato convencional - Etotal conv = Esel conv + Eforn = - R$ 6.997,00/mês;

Contrato horo-sazonal verde - Etotal hsverde = Esel hsverde + Eforn = - R$ 14.248,00/mês;

Economia  total  promovida  pela  cogeração,  considerando  venda  excedente  de 

eletricidade ao preço suposto de 80% do valor da tarifa firme do contrato convencional1:

Contrato convencional - Etotal conv = Esel conv + Eforn + Vexcedente= R$ 48.360,00/mês;

Contrato horo-sazonal verde - Etotal hsverde = Esel hsverde + Eforn + Vexcedente = R$ 41.109,00/mês;

1  Tarifa suposta de 0,8 x R$ 0,34/kWh = R$ 0,272/kWh; geração excedente de eletricidade: 203.520 kWh/mês; faturamento com 
excedente de eletricidade: Vexcedente = R$ 0,272/kWh x 203.520 kWh/mês = R$ 55.357,00/mês .
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Investimento necessário no sistema de cogeração: 

Icog = Peltr nom x Rip x Rdr = 545 kW x US$ 1.200 / kW x R$ 2,2 / US$ = R$ 1.438.800,00, 

sendo:

Peltr nom = 545 kW (potência elétrica nominal);

Rip = US$ 1.200 / kW (POLITO, 2006);

Rdr = R$ 2,20/US$ (Gazeta Mercantil, nov./06); 

Prazo de retorno simples para o investimento:

Contrato convencional - PR = Icog / Etotal conv= R$ 1.438.800,00 / R$ 48.360,00/mês = 29,8 

meses;

Contrato  horo-sazonal  verde  -  PR  =  Icog  /  Etotal  hsverde  =  R$  1.438.800,00  /  R$ 

41.109,00/mês = 35,0 meses.

Os resultados demonstram a inviabilidade econômica do empreendimento, caso não seja 

possível  comercializar  o  excedente  de  energia  elétrica,  o  que,  por  si  só,  não  garante  a 

viabilização,  em  função  da  tarifa  mínima  necessária  para  remunerar  o  projeto.  Com  a 

consideração de uma remuneração equivalente a 80% da tarifa firme (contrato convencional), 

para a energia excedente comercializada, o empreendimento se viabiliza de maneira satisfatória, 

com prazos de retorno atrativos, entre 29,8 e 35,0 meses, apesar do investimento vultoso. De 

certo modo, as condições favoráveis de viabilização econômica decorrem do elevado fator de 

carga do sistema de cogeração, considerando a demanda plena das parcelas de geração elétrica, 

quando comercializada, e do aproveitamento pleno do rejeito de calor na secagem. 

A diferença de valor entre os prazos de retorno relativos aos dois tipos de contrato de 

fornecimento de energia elétrica considerados, se deve ao custo mais baixo da energia elétrica 

no contrato horo-sazonal verde, o que torna sua substituição menos vantajosa.  

Em  termos  absolutos,  o  investimento  envolvido  no  projeto  apresenta  perspectiva 

econômica razoável, com prazo de retorno semelhante ao dos outros projetos propostos neste 

trabalho  e  ao  de  projetos  de  cogeração  mencionados  na  literatura  (DANTAS,  2002  e 

COGERAR, 2002).

Considerando sua aplicação potencial num universo estimado de 500 empresas (9,1% do 

universo total),  este projeto geraria uma demanda adicional  de  gás natural,  especificamente 

ligada ao seu emprego em cogeração, da ordem de 2.301.500 m3/dia1.

Caso se altere nesta simulação a tarifa do gás natural de R$ 0,60/m3 para R$ 0,50/m3 

(-16,7%) e para R$ 0,70/m3  (+16,7%), "caeteris paribus", e não se comercialize o excedente de 

1  Consumo de gás natural no sistema de cogeração proposto no caso 6, extrapolado para 500 empresas do segmento de cerâmica 
vermelha: Ct = Cempresa x 500 empresas = 4.603 m3/empresa.dia x 500 empresas = 2.301.500 m3/dia.
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eletricidade, os prazos de retorno do investimento em cogeração com gás natural passariam a ser 

inviáveis para os dois tipos de contrato, em quaisquer das duas tarifas mencionadas. 

Levando em conta  a  alteração tarifária proposta  do gás natural  e  a  possibilidade de 

comercialização  da  energia  elétrica  excedente  (203.520  kWh/mês)  através  da  tarifa  de  R$ 

0,272/kWh,  mencionada  neste  capítulo,  promovendo  um  faturamento  suplementar  de  R$ 

55.357,00, os prazos de retorno seriam os seguintes: 

Contrato convencional: 24,8 meses (-16,8%) e de 37,2 meses (+24,8%); 

Contrato horo-sazonal verde: 28,2 meses (-19,4%) e de 45,8 meses (+30,1%); 

Nesta  condição,  o  caso  analisado  apresenta  perspectiva  econômica  favorável,  com 

exceção apenas para o caso de contrato horo-sazonal verde com tarifa para o gás natural de R$ 

0,70/m3. 

Quanto à variação do preço da energia elétrica, considerando o contrato convencional de 

fornecimento, com a venda de excedentes de eletricidade, influenciaria da seguinte forma, caso 

as  outras  condições  não  sejam alteradas.  Se  a  tarifa  se  elevasse  de  R$ 0,34/kWh para  R$ 

0,40/kWh (+17,6%), o prazo de retorno do investimento se reduziria para 25,1 meses (-15,8%) e 

se  baixasse  para  R$  0,28/kWh  (-17,6%),  o  prazo  de  retorno  aumentaria  para  36,6  meses 

(+22,8%), o que demonstra uma certa sensibilidade em relação ao preço da energia elétrica, com 

a vantagem econômica do caso em que cresce o preço da energia elétrica, mas constatando a 

inviabilidade econômica da hipótese da energia elétrica excedente não ser comercializada.

Se a opção,  neste caso,  fosse  pelo emprego de motor  a gás,  sua potência mecânica 

nominal  seria  de  1.065  kW1,  para  que  houvesse  a  mesma  parcela  de  calor  disponível  na 

exaustão, mas com a vantagem de se poder contar com duas ou três unidades, que permitiriam 

uma  maior  flexibilidade  operacional,  que  a  turbina  pouco  permite,  de  modulação  do 

atendimento das cargas elétrica e térmica, ainda que no caso em questão, esta não seja uma 

característica demandada. Por outro lado, o custo de investimento se elevaria em 14,0%2 com o 

emprego de motor a gás e mais ainda, caso sejam instaladas duas ou mais unidades, fato que 

1 A potência térmica do motor seria de: Pmotor = [16.226.088 kcal/dia] / 0,30 = 54.086.960 kcal/dia 

ou  2.620  kW e  sua potência  mecânica  de:  Pmec  turb  = Efth   x  Pth  turb  = 0,325  x 1965 kW = 852 kW; 

considerando um fator de super dimensionamento de 20%, de modo a manter o  motor operando numa 

faixa aceitável de 80% de sua carga nominal, a potência nominal definida para o equipamento será de 

kW, o que eleva o custo de investimento.

2  Custo do sistema com turbina a gás: 545 kW x US$ 1.200 / kW x R$ 2,20/US$ = R$ 1.438.800,00; Custo do sistema com motor a 
gás:  1.065 kW x US$ 700 / kW = R$ 1.640.100,00; diferença percentual favorável à turbina: [[1.640.100 - 1.438.800] / 
1.438.800] x 100 = 14,0%.

347



descarta  a  necessidade de análise do caso presente,  operando com motor a gás.  Todavia,  a 

aplicação  de  turbinas  de  baixa  potência,  como  no  caso  sugerido,  demanda  análise  mais 

pormenorizada quanto à oferta de mercado, já que são mais usuais os modelos de potências 

acima de 1.000 kW.
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ANEXO 4 - CÁLCULOS DE COGERAÇÃO EM ESCALA PARCIAL (CAP. 8):

A seguir, será apresentado o caso da aplicação numa instalação de médio porte de um 

sistema de cogeração estritamente ligado à etapa de extrusão, com as seguintes características: 

Potência nominal do motor de acionamento da extrusora (Peletr): Peletr = 150 cv;

Demanda elétrica máxima do sistema (Deletr), equivalente à demanda máxima de: Deletr = 

150 cv x 0,736 kW/cv = 110 kW; 

Regime de operação efetiva (Rop): Rop = 198 h/mês;

Fator de carga de operação do motor (fc): 0,8;

Tarifas de energia elétrica em contrato convencional (nov./06; LIGHT, 2006): tc = R$ 

0,304/kWh (tarifa de consumo); td = R$ 18,11/kW (tarifa de demanda);

Motor a gás natural com potência nominal de 187 cv, superdimensionada em 25%, em 

relação à potência elétrica demandada: Pmotor  = 110 kW/0,8 = 137,5 kW (187 cv);

Eficiência térmica do motor a gás natural (Efth): Efth = 32,5%;

Produção específica  de  energia  elétrica  do motor  (Resp):  Resp  = 3,33 kWh/m3 de  gás 

natural;

Percentual de perda de energia térmica na exaustão do motor (pexaust): pexaust = 30%;

Tarifa do gás natural (tgn) : R$ 0,60/m3; 

Poder calorífico inferior do gás natural (PCIgn): 8.800 kcal/m3;

Poder calorífico inferior da lenha: 1.209.000 kcal/m3;

Percentual de recuperação de energia térmica da exaustão do motor no secador (Erec sec): 

90%;  

Consumo mensal de energia elétrica (Celetr): 

Celetr =  Deletr x fc x Rop =  110 kW x 0,8 x 198 h/mês = 17.424 kWh/mês;

Custo mensal da energia elétrica fornecida em contrato convencional (C1):

C1 = [Celetr  x tc] + Deletr  x td] = [17.424 kWh/mês x R$ 0,304/kWh] + [110 kW x R$ 

18,11/kW] = R$ 7.289,00/mês, resultando numa tarifa média de R$ 0,418/kWh;

Consumo de gás natural do motor (Cgn): Cgn  = [Celetr / Efth] / Resp = 17.424 kWh/mês / 

3,33 kWh/m3 = 5.232 m3/mês ou 174 m3/dia;

Custo mensal da energia elétrica fornecida pelo sistema de cogeração acionado pelo 

motor a gás natural (C2):

C2 = Cgn x tgn =  5.232 m3/mês x R$ 0,60/m3 = R$ 3.139,00/mês;

Energia térmica na exaustão do motor (Enexaust): Enexaust = [[Cgn x pexaust] x PCIgn] = [[5.233 

m3/mês x 0,3] x PCIgn ] = [[5.232 m3/mês x 0,3] x 8.800 kcal/m3] = 13,8 x 106 kcal / mês;
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Energia térmica recuperada no secador (Ensec): Ensec = Enexaust x  Enrec sec = 13,8 x 106 kcal / 

mês x 0,9 = 12,4 x 106 kcal / mês, equivalente a  1.411 m3/mês de gás natural ou 10,3 m3/mês de 

lenha;

Economia de combustível na fornalha com a recuperação de calor: 

Caso de emprego de gás natural na fornalha - Egn  = 1.411 m3/mês x R$ 0,60/m3 = R$ 

847,00/mês;

Caso de emprego de lenha na fornalha - Elenha = 10,3 x R$ 30,00/m3 = R$ 309,00/mês;

Investimento no sistema de cogeração (US$ 700/kW, POLITO, 2006):

I = Pmotor   x US$ 700/kW x R$ 2,20/US$ = 137,5 kW x US$ 700/kW x R$ 2,20/US$ = 

R$ 211.750,00;

Economia mensal (Et):

Caso de emprego de gás natural na fornalha - Etgn = (C1 - C2) + Egn = (R$ 7.289,00/mês - 

R$ 3.139,00/mês) + R$ 847,00/mês = R$ 4.997,00/mês;

Caso de emprego de lenha na fornalha - Etlenha = (C1 - C2) + Elenha = (R$ 7.289,00/mês - R$ 

3.139,00/mês) + R$ 309,00/mês = R$ 4.459,00/mês;

Prazo de retorno simples (PR):

Caso de emprego de gás natural na fornalha - PRgn  = I /  Etgn = R$ 211.750,00 / R$ 

4.997,00/mês = 42,4 meses;

Caso  de  emprego de  lenha  na  fornalha  -  PRlenha  = I  /  Etlenha  = R$ 211.750,00  /  R$ 

4.459,00/mês = 47,5 meses;

Desse  modo,  verifica-se  que  os  prazos  de  retorno  envolvidos  são  relativamente 

elevados. 

Considerando a aplicação deste tipo de projeto num universo estimado de 500 empresas 

(9,1%  do  universo  total),  o  mesmo  geraria  uma  demanda  adicional  de  gás  natural, 

especificamente ligada ao seu emprego em cogeração, da ordem de 87.000 m3/dia.1

Caso se avalie o efeito da variação da tarifa do gás natural e da energia elétrica, cada um 

a sua vez, mantidas fixas as outras condições estabelecidas, os efeitos seriam os seguintes:

Suposição da elevação da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,70/m3:     

Ficam  modificados  o  custo  mensal  da  energia  elétrica  fornecida  pelo  sistema  de 

cogeração, que se altera para C2 = Cgn x tgn =  5.232 m3/mês x R$ 0,70/m3 = R$ 3.662,00/mês e a 

1  Consumo potencial de gás natural em cogeração na etapa de extrusão, com recuperação de calor para secagem, considerando as 
condições técnicas apresentadas, com uma demanda de gás natural de 174 m3/dia . empresa, em 500 empresas, perfazendo um 
consumo total de 87.000 m3/dia.
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economia de combustível na fornalha com a recuperação de calor, que se altera para Egn = 1.411 

m3/mês x R$ 0,70/m3 = R$ 987,70/mês; com isso os prazos de retorno passam a ser de:

Caso de emprego de gás natural na fornalha - PRgn  = I /  Etgn = R$ 211.750,00 / R$ 

4.614,70/mês = 45,9 meses;

Caso  de  emprego de  lenha  na  fornalha  -  PRlenha  = I  /  Etlenha  = R$ 211.750,00  /  R$ 

4.459,00/mês = 53,8 meses;

Nessa suposição, os prazos de retorno se elevam, evidenciando que o aumento da tarifa 

do gás natural influencia diretamente na viabilidade econômica do empreendimento. 

Suposição da redução da tarifa de gás natural de R$ 0,60 para R$ 0,50/m3:     

Ficam  modificados  o  custo  mensal  da  energia  elétrica  fornecida  pelo  sistema  de 

cogeração, que se altera para C2 = Cgn x tgn =  5.232 m3/mês x R$ 0,50/m3 = R$ 2.616,00/mês e a 

economia de combustível na fornalha com a recuperação de calor, que se altera para Egn = 1.411 

m3/mês x R$ 0,50/m3 = R$ 705,50/mês; com isso os prazos de retorno passam a ser de:

Caso de emprego de gás natural na fornalha - PRgn  = I /  Etgn = R$ 211.750,00 / R$ 

5.378,50/mês = 39,4 meses;

Caso  de  emprego de  lenha  na  fornalha  -  PRlenha  = I  /  Etlenha  = R$ 211.750,00  /  R$ 

4.982,00/mês = 42,5 meses;

Neste caso, com a redução da tarifa do gás natural, os prazos de retorno passam a se 

aproximar  da  faixa  usual  dos  prazos  de  retorno  de  projetos  de  cogeração  implementados 

(DANTAS - GUIMARÃES, 2002 e COGERAR, 2002), freqüentemente da ordem de 36 a 42 

meses. 

Supondo  a  adoção  de  contrato  horo-sazonal  verde  para  o  fornecimento  de  energia 

elétrica,  em  lugar  de  contrato  convencional,  as  condições  econômicas  ficam  alteradas  da 

seguinte forma:

Custo mensal da energia elétrica fornecida em contrato horo-sazonal verde (C1):

C1 = [Celetr  x tc] + Deletr  x td] = [17.424 kWh/mês x R$ 0,236/kWh] + [110 kW x R$ 

18,11/kW] = R$ 6.104,00/mês, resultando numa tarifa média de R$ 0,350/kWh;

Economia mensal (Et):

Caso de emprego de gás natural na fornalha - Etgn = (C1 - C2) + Egn = (R$6.104,00/mês - 

R$ 3.139,00/mês) + R$ 847,00/mês = R$ 3.812,00/mês;

Caso de emprego de lenha na fornalha - Etlenha = (C1 - C2) + Elenha = (R$ 6.104,00/mês - R$ 

3.139,00/mês) + R$ 309,00/mês = R$ 3.274,00/mês;

Prazo de retorno simples (PR):

Caso de emprego de gás natural na fornalha - PRgn  = I /  Etgn = R$ 211.750,00 / R$ 

3.812,00/mês = 55,5 meses;
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Caso de  emprego de  lenha  na  fornalha  -  PRlenha  = I  /  Etlenha  = R$ 211.750,00  /  R$ 

3.274,00/mês = 64,7 meses;

Desse modo, verifica-se que em contrato horo-sazonal verde, com tarifa média fora de 

ponta mais baixa, as condições de viabilidade econômica deste tipo de projeto pioram. 

Pelos resultados analisados, verifica-se que o investimento envolvido em cogeração é 

elevado, trazendo ao mesmo tempo um ganho limitado em recuperação de calor. Desse modo, 

sugere-se a alternativa de autogeração elétrica na etapa de extrusão, o que permite a redução 

drástica do valor do investimento envolvido, como se analisa a seguir.

Nessa nova condição, os parâmetros que se alteram são:

Investimento inicial, considerando motor a gás natural com a mesma potência do caso 

anterior, com custo específico de US$ 400/kW (GUASCOR, 2002):

Pmotor   x US$ 300/kW x R$ 2,20/US$ = 137,5 kW x US$ 400/kW x R$ 2,20/US$ = R$ 

121.000,00;

Economia mensal (Et), no caso de emprego de gás natural ou lenha na fornalha - Et = 

(C1 - C2) = (R$ 7.289,00/mês - R$ 3.139,00/mês) = R$ 4.150,00/mês;

Com isso, o prazo de retorno simples (PR) passa a ser de:

PR = I / Et = R$ 121.000,00 / R$ 4.150,00/mês = 29,2 meses;

Desse modo, verifica-se que os prazos de retorno envolvidos em projetos de autogeração 

com as características sugeridas neste capítulo são mais atrativos. 

Uma outra etapa do processo de cerâmica vermelha em que se pode empregar sistemas 

de cogeração de pequena capacidade seria na secagem, especificamente com relação ao sistema 

de  exaustão  da  atmosfera  saturada  do  interior  do  secador.  Este  sistema,  em  geral,  opera 

continuamente (720 h/dia),  com elevadíssimo fator  de  carga e  relativamente  baixa potência 

elétrica (40 a 100 cv), com a possibilidade de recuperação direta de calor no secador, incluindo-

se a proximidade física em relação ao secador, aspectos que promovem uma melhor condição de 

viabilização  econômica  que  do  caso  anterior.  Este  tipo  de  solução,  com  possibilidade  de 

acionamento pleno ou com roda livre, pode ser extensivo para outras cargas elétricas de médio 

porte de operação contínua, como no caso de exaustores de fornos, que apesar de envolverem 

potências elétricas nominais relativamente baixas (50 cv ou menos), podem participar de modo 

significativo no custo final da conta de fornecimento de eletricidade, em função do elevado fator 

de carga.   
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