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Introdução 

As telhas cerâmicas são produtos naturais e a cor é 
obtida após a queima em temperaturas superiores a 
900

0
C. Quando expostas ao tempo ficam escuras na 

face superior devido à poluição e a umidade. O 
escurecimento e o mofo na face inferior da telha é 
resultado da umidade e/ou maresia, e acentua-se 
devido a pouca ventilação
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Telhados instalados em regiões com árvores e/ou 
plantas aceleram o fenômeno por possibilitar 
condições de crescimento de microorganismos. A 
Calda bordalesa (mistura de Bordeaux) é um 
tradicional fungicida agrícola e resulta da mistura de 
sulfato de cobre e cal hidratada
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O uso da mistura na massa cerâmica tem como 
vantagem a produção de uma mistura coloidal que 
ao ser queimado pode manter estas espécies ou 
partículas em tamanhos pequenos e reduzir em 
parte a porosidade da telha e os produtos da 
calcinação quando novamente hidratados originam 
novamente a calda bordalesa ou espécie similar
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O presente trabalho tem como objetivo desenvolver 
uma metodologia para a redução/eliminação de 
fungos em telhas cerâmicas utilizando a Calda 
bordalesa tendo como ativo fungicida o sulfato de 
cobre. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos por Espectrofotometria de 
Fluorescência (EF) da matéria-prima (Rio Verde do 
MT-MS) são mostrados na Tabela 1.  
 
Tabela 1. Análise química da argila por 
fluorescência de raio X realizados no laboratório 
cerâmico Senai - Mario Amato (São Paulo-SP). 

Ensaios  Percentagem (%)  

Perda ao fogo  7,56 
SiO2  56,38 

Al2O3  22,50 

Fe2O3  7,35 
TiO2  1,19 

CaO  0,17 
MgO 
K2O 

 1,29 
3,14 

 

As telhas foram colocadas no aparato de 
impermeabilidade durante quinze dias, a água foi 
reposta mantendo o nível e diariamente observado. 
As telhas com adição de sulfato de cobre 
apresentaram menor incidência/colonização de 
fungos como se pode observar na figura 2. 
 

  
Figura 2. Ensaio de impermeabilidade em telhas de 
acordo com a ABNT NBR 15310/2009. A esquerda 
sem a adição de CuSO4. 

Conclusões 

A adição de Calda bordalesa mostrou-se adequada 
para a redução de incidência de fungos na telha. A 
avaliação das porcentagens de CuSO4 adicionado 
na argila (corpos de prova) nos ensaios físicos não 
apresentaram diferenças significativas quando 
comparados às amostras da argila pura. A Calda 
bordalesa mostrou-se eficaz na eliminação e/ou 
minimização da colonização de microorganismos 
das telhas ao longo do tempo. 
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