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Localização 

O Polo Cerâmico está localizado na região centro leste do estado de São Paulo. 

- Privilegiada  pela 

ocorrência de 

minério  (argila) 

- Facilidade de 

escoamento de sua 

produção. (rodovias) 

- Posição importante 

no mercado nacional 



Os dados da Cetesb têm  mostrado que  em alguns períodos do ano  a   

qualidade do ar  na cidade de Santa Gertrudes é inadequada.



Minas 

Fontes geradores de poeira 

Geração e emissão de poeira durante os processos de lavra.

(Fonte: Oliveira, 2015)



Estradas

Fontes geradores de poeira 

Geração e emissão de poeiras.

- A passagens dos caminhões pelas estradas não pavimentadas

geram poeira.

- Os solos que cobrem as estradas (na maioria das vezes) estão

misturados com cacos cerâmicos.

Fonte: (Rogers, 2016) Fonte (Oliveira, 2015)



Pátios de 

secagem 

Fontes geradores de poeira 

Geração e emissão de material particulado principalmente poeiras

originadas durante a movimentação do minério para secagem.

Fonte (Oliveira, 2015)



Fontes geradores de poeira 

Indústria 

Emissão de poeiras  e  geração de resíduos além de outras emissões de 

compostos de enxofre, cloretos e fluoretos durante o processo de 

fabricação de pisos e revestimentos.

Fonte (Oliveira, 2015)



Ambiente 

do entorno

Fontes geradores de poeira 

Envolve os demais já descritos.

Os solos utilizados em atividades de plantio de lavoura e criação de

animais, produzem poeiras:

 durante as ações preparatórias de formação de pastagens e lavouras.

 Transporte.

Fonte (Oliveira, 2015)
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Caracterização mineralógica do minério

Difratogramas representativos das frações finas dos minérios presentes nos pátios de secagem



Caracterização mineralógica dos solos

Difratogramas representativos das frações finas dos solos presentes na região de estudo



Caracterização mineralógica das estradas 

Difratogramas representativos das frações finas das amostras da cobertura das estradas



Caracterização granulométrica

Fonte; Oliveira, (2015)

solos

Estrada

Minério



Influência de fatores meteorológicos na dispersão de 

poluentes  gerados no PCSG.

1

4



1

5

Sulfato, Potássio, Magnésio, Sódio, Formiato, Amônio, Cloreto, Nitrato, 

Fosfato.

Ressuspensão 

Concentrações iônicas presentes no MP10 solúvel
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