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CONCEITO DE 

SUSTENTABILIDADE 



Algumas Atividades  do 

Polo Cerâmico de Santa 

Gertrudes 

• Indústrias Cerâmicas 
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• Minerações de argila 

• Pátios de secagem de argila ao ar livre 

• Transporte do mineral 



Campo do 

Coxo 

Fazenda  

Itaúna 

Fazenda Goiapá 

Fonte : Câmara Técnica de Mineração / CETESB 
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Mineração 

• Os recursos minerais são classificados como 

recursos naturais não renováveis; 

• A atividade minerária constitui-se numa atividade 

econômica importante e necessária, embora 

inerentemente modificadora do meio ambiente; 

• A atividade de mineração, segundo o conceito de 

desenvolvimento sustentável, deve ser realizada sob 

o critério da racionalidade do manejo e uso dos 

recursos naturais, obedecendo os princípios 

fundamentais de: proteção do meio ambiente, justiça 

social e crescimento econômico. 



Fluxo da Argila na 

Cadeira Produtiva 



Indústria Cerâmica – 

Produção e Principais 

insumos 



Indústria Cerâmica – Efluentes 

Líquidos Industriais 

Pontos de geração:  

• Setor de esmaltação 

• Preparação de esmaltes   

• Lavagem de pisos e equipamentos 

Vazões:  

• Média: 0,98 m³ / 1000 m² piso 

• Variação: 0,42 a 2,29 m³ / 1000 m² piso 

Recirculação total dos efluentes gerados 



Indústria Cerâmica – 

Recirculação dos Efluentes 

Líquidos Industriais 



Indústria Cerâmica – Poluição 

Atmosférica 

 Emissões de Material Particulado (MP): 

• Fontes: moagem, peneiramento, granulação, silagem, 

esteiras, prensagem. 

 SVLE; 

 ECP (filtro manga). 

 Emissões de Fluoretos: 

• Fonte: forno monoqueima. 

 Concentração médias de fluoretos nas emissões sem 

ECP: 60 mgF/Nm³ 

 Taxa de emissão: 2 gF/1000 m² piso 

 Padrão de emissão fixado: 5 mgF-/Nm³ (a 18% O2) 



Indústria Cerâmica – Poluição 

Atmosférica 



Indústria Cerâmica – Resíduos 

Sólidos 

 Resíduo Retido nos ECPs para Abatimento das Emissões 

de Fluoretos: 

• Cal Fluorada: 

 Gerada nos conjuntos de filtros de mangas com pré-

adição de cal; 

 Resultante da reação química entre a cal dosada com 

o flúor dos gases do forno 

• Geração: 

 Média: 5,0 Kg resíduo/1000 m² piso 

 Variação: 2,6 a 11,2 Kg resíduo/1000 m² piso 

• Pode ser incorporado na massa de argila ou outros usos 



Indústria Cerâmica – Resíduos 

Sólidos 

 Lodo do Sistema de Tratamento de Efluentes líquidos:  

Geração:  

• Média: 43,6 Kg/1000 m² piso 

• Variação: 21,3 a 100,0 Kg/1000 m² piso 

Desidratação:   

• Filtro prensa 

• Big-bags 

• Uso direto na mistura com argila 

Classe II-A (não inerte/não perigoso) – ABNT NBR 10004 



Indústria Cerâmica – Resíduos 

Sólidos 

 Cacos crus 

• Geração: 

 Gerados pela quebra de pisos desde a prensagem até 

o início da queima; 

 Podem ser esmaltados ou não. 

 

 

• São reutilizados na moagem 



Indústria Cerâmica – Resíduos 

Sólidos 

 Cacos queimados 

• Geração: 

 Gerados pela quebra de pisos após a queima. 

 

 

• Possíveis usos: 

 Utilizados para pavimentação de pátios e ruas 

 Selecionados e comercializados 



AÇÕES DA CETESB 

 Licenciamento Ambiental:  

• Extrações de argila (DD 025/2014/C/I) 

• Áreas de secagem de argila ao livre (Prazos PREFE) 

• Indústria de pisos e revestimentos 

 Monitoramento Ambiental:  

• Qualidade do ar: MP10 (EMQA e Manual)  

• Fluoretos: Medição de Taxa de F- (μg F/100 cm². 

30dias) / Biomonitoramento ativo e passivo 

• Qualidade das águas: Rio Corumbataí, Ribeirão Claro 

e Córrego Santa Gertrudes 



AÇÕES DA CETESB 

 Principais Aspectos do Licenciamento 

• Conformidade com zoneamento municipal e estadual; 

• Processo produtivo (detalhado); 

• Identificação dos poluentes emitidos (ar, água, solo, 

ruído, vibração); 

• Característica da vizinhança; 

• Tecnologias de controle de poluição a serem utilizados. 

 LICENÇAS EMITIDAS COM EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

VISANDO PROTEÇÃO DOS MEIOS - AR, ÁGUA E SOLO 



AÇÕES DA CETESB 

 Principais Aspectos da Renovação da Licença de Operação 

• Implantação de ações por parte da CETESB para 

estimular as empresas a rever procedimentos, visando a 

melhoria do desempenho ambiental, a partir da conceito 

de melhoria contínua; 

• Atualização periódica de informações ambientais das 

empresas, permitindo melhorias na operacionalização de 

um inventário de fontes de poluição; 

• É um importante instrumento de gestão para conciliar o 

desenvolvimento das atividades industriais com vistas a 

melhorias na qualidade ambiental. 



Qualidade do Ar no Polo 

Cerâmico 



AÇÕES DA CETESB 

 Decreto 59.113/13 de 23/04/13 

• Estabelece novos PQAR para o Estado de São Paulo; 

• Determina que a CETESB deve elaborar o Plano de 

redução de Emissão de Fontes Estacionárias (PREFE); 

• Planejamento de ações para atendimento aos padrões 

vigentes de qualidade do ar no Estado de São Paulo. 

 DD nº 192/2016 de 30/08/16 (Publicada DOESP em 03/09/16) 

• Aprova o “Plano de Redução de Emissão de Fontes 

Estacionárias – Setor das Indústrias de Pisos Cerâmicos 

e Mineração de Argila” 

• Plano de ação para todo o fluxo da cadeira produtiva 



AÇÕES DA CETESB 



ASPECTOS SOBRE 

SUTENTABILIDADE 

 São evidentes os ganhos ambientais e econômicos  com 

reuso de água e incorporação de resíduos sólidos na 

massa cerâmica; 

• Deve ocorrer manutenção do que já foi estabelecido; 

• Processo de melhoria contínua – eficiência / 

qualidade / Renovação de LO mediante PMA 

 Necessidade urgente de medidas para melhoria de 

qualidade do ar (PREFE do Setor); 

 Sociedade, órgãos governamentais e empresas devem 

agir em conjunto para promover melhorias na qualidade 

ambiental. 



ASPECTOS SOBRE 

SUTENTABILIDADE 

Obrigado pela atenção... 


