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HISTÓRICO  

PLANOS SETORIAIS / REGIONAIS – Qualidade do ar 
 
- Cubatão 
 

 Redução das emissões industriais de compostos químicos 
 Década de 1980 
 Legislação Ambiental Estadual 1976 
 
- Setor Sucroenergético 
 

 Eliminação da queima da palha de cana 



 
MUDANÇA DA BASE LEGAL 

   

Decreto Estadual nº 59.113/2013 

- Novos padrões de qualidade do ar por intermédio 
de um conjunto de metas gradativas e 
progressivas para que a poluição atmosférica seja 
reduzida a níveis desejáveis ao longo do tempo. 

- Metas Intermediárias (MI): valores temporários 

- Padrões Finais (PF) 



PADRÕES DE QUALIDADE DO AR 

 

 
 

 

Exemplo dos padrões para Material Particulado 
(Decreto Estadual nº 59113 de 23/04/2013) 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
MI1 

(µg/m³) 
MI2 

(µg/m³) 
MI3 

(µg/m³) 
PF 

(µg/m³) 

partículas 
inaláveis 
(MP10) 

24 horas 
MAA 

120 
40 

100 
35 

75 
30 

50 
20 



Plano de Redução de Emissão de Fontes 
Estacionárias - PREFE 

  

Decreto Estadual nº 59.113/2013 estabelece que, para as 
áreas em “Não Atendimento” aos novos Padrões de 
Qualidade do Ar, sejam elaborados Planos de Redução da 
Emissão de Fontes Estacionárias - PREFE. 

 

PREFE 2014: Recorte das áreas (regiões de controle), 
metas de redução das emissões e ações a serem 
implantadas.  



PREFE 2014 



PREFE 2014 
Região de Controle 06  
     
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREFE – Setor de Indústrias de Pisos Cerâmicos e Mineração 
de Argila 



PREFE Setorial 

Decisão de Diretoria da CETESB nº 192/2016/C 
 
PREFE – Setor de Indústrias de Pisos Cerâmicos e Mineração de Argila 
 
Ações, a serem executadas em curto e médio prazo, nas áreas 
industriais, de mineração e beneficiamento de argila, visando 
minimizar as emissões de material particulado e de fluoretos. 

 
Meta de Redução = 52,4 %  (concentração MP) 

 
 



PREFE Setorial 

Universo de cerca de 170 empreendimentos (2014), que 
desenvolvem atividades de extração e beneficiamento de 
argila e produção de pisos cerâmicos (inclui empresas do 
mesmo segmento instaladas nos municípios de Limeira e 
Piracicaba). 
 
Situação particular: 
- concentração das atividades 
- proximidade com as áreas de ocupação urbana 
 
 
 
 



AÇÕES do PREFE Setorial 

Áreas de Mineração de Argila 
 
- Implantação de cortina vegetal 

 
- Umectação das áreas 
 
- Proibição do beneficiamento nas áreas de extração 

localizadas em áreas urbanas 
 
 
 



AÇÕES do PREFE Setorial 

Áreas de Secagem de Argila (pátios de secagem) 
 
- Eliminação da prática de secagem ao ar livre nas áreas 

localizadas a menos de 2 km dos núcleos urbanos 
 

- Prazo de uma renovação da licença para eliminação da 
prática de secagem ao ar livre nas áreas localizadas a 
mais de 2 km dos núcleos urbanos 

 
 
 

 
 
 
 



AÇÕES do PREFE Setorial 

 
 
 

 
 
 
 

Áreas de Secagem  
        de Argila 
(pátios de secagem) 



AÇÕES do PREFE Setorial 

Áreas de Secagem  
       de Argila 
(pátios de secagem) 

 

 
 
 
 



AÇÕES do PREFE Setorial 

Armazenamento Temporário de Argila 
 
- Nas áreas de mineração, secagem ou industrial, coberto 

 
Transporte da Argila 
 
- Cobertura dos caminhões com lona e lavagem após a 

descarga 
- Alteração de rotas e pavimentação de vias 

 
 
 
 
 



AÇÕES do PREFE Setorial 

Lavagem de caminhões  
após a descarga 
 
 
 
 
 
 



AÇÕES do PREFE Setorial 

Unidades Industriais 
 
- Fechamento dos galpões de armazenamento 
- Fechamento das esteiras transportadoras 
- Sistema de exaustão nos pontos de transferência 
- Pavimentação dos pátios de carga e descarga 
- Adoção de padrão de emissão de 30 mg/Nm3 para 

emissão de material particulado, a ser comprovado por 
amostragens. 

- Plano de manutenção ECPs Fluoretos 



AÇÕES do PREFE Setorial 

Fechamento dos galpões de armazenamento 
 



AÇÕES do PREFE Setorial 

- Fechamento das esteiras transportadoras 
- Sistema de exaustão nos pontos de transferência 



AÇÕES do PREFE Setorial 

Pavimentação dos pátios de carga e descarga 
 



DESAFIOS 

• Refinamento das informações referentes às fontes 
das emissões  

 
• Construção da próxima etapa do Plano Setorial 
 
• Busca e adoção de soluções compartilhadas 



OBRIGADA ! 
 
 
 
 

Ednéa A. Parada 
CETESB 

Gerente da Agência Ambiental de Limeira 
eparada@sp.gov.br 
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