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O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes  

 Localização 

Na porção centro-leste do estado de São Paulo, o 

Polo Cerâmico de Santa Gertrudes (PCSG), 

abrange os municípios de Cordeirópolis, Ipeúna, 

Iracemápolis, Rio Claro, Santa Gertrudes, Limeira 

e Piracicaba. 
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A história do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes  

 Origem  

Humilde e familiar está relacionada com a 

presença de pequenas olarias (fábricas de 

telhas e tijolos) prensados a mão na década 

de 30 do século passado. Desde esse tempo 

até hoje, o minério utilizado corresponde às 

rochas silte-argilosas da Formação 

Corumbataí. 
 

Foto: extração de minério de 
argila na Formação Corumbataí 
na década de 30 do século 
passado 
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 Evolução 1 

Nos anos 60 e 70 do século passado registram-se as primeiras 

mudanças tecnológicas marcadas pela utilização de máquinas (prensas 

e fornos). É quando se inicia a produção de lajotões cerâmicos 

esmaltados. 

Na década de 80 (1985) – Com a importação de equipamentos 

italianos como prensas hidráulicas, secadores e fornos contínuos do 

tipo túnel, tem inicio a fabricação de revestimentos cerâmicos 

esmaltados pelo sistema monoqueima. A argila da Formação 

Corumbataí se mostra uma matéria prima de excelente qualidade e 

perfeitamente adaptada ao novo processo produtivo, chamado “via 

seca”, em implantação. 
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 Evolução 2 

Com a organização dos ceramistas, em 1999 é criada a ASPACER – 

Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento.  

Em 2007- O método de produção conhecido como “via seca” (ainda 

predominante), que utiliza exclusivamente argilas da Formação 

Corumbataí, tem início a implantação de algumas unidades fabris para 

produção, a partir do processo “via úmida” (predominante na região sul 

do país), de revestimentos tipo “porcelanato” e que tem sua matéria 

prima composta por cerca de sete diferentes minerais (caulim, 

feldspato, argila branca, etc.).  
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Inovação tecnológica, qualidade dos 
produtos e competividade do setor 

A qualidade e quantidade de matéria prima existente na 

região, aliada ao processo produtivo “via seca”, 

proporcionou a obtenção de produtos de boa qualidade 

e com preço altamente competitivo. O parque fabril do 

Polo Cerâmico de Santa Gertrudes é dotado da mais 

moderna tecnologia de produção cerâmica existente no 

mundo. 
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Posição da Indústria Brasileira de Revestimentos no Mundo 
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Dados:  CWR 2018 



8 

16 
 

508 
 

10.000 
 

556 
 

738 
 

9,0 

Dados numéricos sobre as dimensões do “PCSG”  

Empresas: 
 

Produção (milhões m² /ano): 
 

Emprego Direto: 
 

Consumo Gás (milhões m³ /ano): 
 

Consumo Energia(milhões kW /ano): 
 

Argila Consumida (milhões t /ano): 
 

72 
 

793 
 

26.000 
 

1.000 
 

1.500 
 

14,0 

Brasil Polo Cerâmico (Assoc.) 

Dados:  Anfacer-SIM 2018 
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Aspectos Econômicos do “PCSG” 

Seq. Substância Valor (R$)

1 Água Mineral 9.323.545,91

2 Areia 8.457.389,65

3 Granito 5.619.196,75

4 Calcário 4.890.300,22

5 Apatita 4.839.523,48

6 Basalto 3.434.354,98

7 Argila 2.437.819,35

8 Dolomito 1.936.595,15

9 Calcário Dolomítico 1.436.953,84

10 Caulim 1.245.913,11

MAIORES ARRECADAÇÕES DE CFEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2018

Fonte: DNPM - 2018 
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Aspectos Econômicos do “PCSG” 

Seq. Município Valor (R$)

1 Rio Claro 872.904,00

2 Santa Gertrudes 300.663,71

3 Limeira 155.001,75

4 Cordeirópolis 80.224,70

5 Ipeúna 79.671,86

61% da argila do estado é extraida na região do "PCSG"

MAIORES ARRECADADORES DE CFEM (ARGILA) DO "PCSG"

Fonte: DNPM - 2018 



11 Fonte:  IBGE 2019 

seq. Município Habitantes
PIB per capita 

(2016)
 PIB Preço Corr. 

(2016) 
Renda 
média

Território IDH

(2010) (R$)  (R$ x 1.000)  Agropecuária  Indústria  Serviços  Serv. Públ. SM (2017) (km2) (2010)

1 Piracicaba 364.571      54.656,57 21.557.591,52 164.690,11 5.537.608,18 9.815.652,13 1.571.275,93 3,3 1.378,07 0,785

2 Limeira 276.022      37.057,35 11.069.068,08 92.278,30 2.721.232,29 5.554.349,50 1.078.960,48 2,9 580,71 0,775

3 Rio Claro 186.253      43.966,89 8.858.140,74 71.519,28 2.966.384,57 3.751.889,42 793.274,76 2,9 498,42 0,803

4 Sta. Bárbara D'Oeste 180.009      26.590,27 5.079.379,29 24.694,64 1.241.942,46 2.447.293,97 699.157,36 2,7 271,03 0,781

5 Araras 118.843      38.412,06 4.997.486,15 102.135,70 1.396.340,77 2.434.354,36 491.613,15 2,8 644,83 0,781

6 Leme 91.756        29.326,69 2.941.349,55 83.340,67 726.941,51 1.395.643,37 371.164,02 2,4 402,87 0,744

7 Conchal 25.229        23.443,53 641.063,35 45.176,17 177.327,30 255.241,79 108.823,71 2,1 182,79 0,708

8 Sta. Gertrudes 21.634        51.604,64 1.300.024,15 9.377,90 570.974,79 397.277,91 113.138,14 3,2 98,29 0,737

9 Cordeirópolis 21.080        96.056,59 2.258.962,72 53.218,19 560.580,42 1.170.711,87 130.877,32 3,1 137,58 0,758

10 Iracemápolis 20.029        50.771,27 1.163.372,96 25.998,37 182.531,24 276.474,39 84.977,23 2,5 115,12 0,776

11 Ipeúna 6.016          93.626,98 659.789,35 16.655,34 358.773,96 181.559,02 29.127,84 2,7 190,01 0,753

12 Sta Cruz da Conceição 4.002          30.071,56 131.442,53 21.514,42 20.052,31 54.530,84 22.166,27 2,2 150,13 0,790

 Valor Adicionado Bruto (2016) R$ x 1.000 

INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS - IBGE 2019

64ª. SP 
2ª. Micro Região 

36ª. SP 
1ª. Micro Região 



12 Fonte:  IBGE 2019 



3. A exploração mineral no Polo Cerâmico de Santa Gertrudes  
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O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes  
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 Atualmente 
  
As pequenas olarias deram lugar a grandes e modernas fábricas. 
  
A extração do minério também evoluiu  para o modo de lavra em 
bancada. 
  
O transporte por carroças hoje,  utiliza cerca de 1,2 mil 
caminhões/dia, transportando cada um 20 toneladas de argila.  

A MINERAÇÃO NO “PCSG” 
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A exploração mineral no Polo Cerâmico de Santa Gertrudes  

A velocidade observada na evolução dos processos de fabricação causada 

pela modernização tecnológica   nas linhas de produção, para, garantir a 

qualidade e a competitividade global dos produtos nos mercados, não foi a 

mesma para os processos de extração, secagem e beneficiamento do 

minério. Embora muito se tenha avançado no conhecimento geológico, 

métodos de lavra e em relação ao meio ambiente, reconhecemos que é 

preciso avançar mais. Nesse sentido a ASPACER, junto com outros órgãos de 

governo, universidades, iniciativa privada etc., vem investindo de forma  

sistemática em várias ações,  buscando a sustentabilidade do setor.  São 

elas :  
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 Plano Diretor Minerário (PDM): Após uma iniciativa institucional da 

ASPACER, em 2012 com o apoio da Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (SCTDE) e outros órgãos  

estaduais e municipais,   é elaborado o  Plano Diretor Minerário da 

região do Polo Cerâmico que abrange cinco municípios (Santa 

Gertrudes, Iracemápolis, Cordeirópolis, Rio Claro e Ipeúna). Até o 

momento apenas o município de Santa Gertrudes transformou o 

PDM em Lei Municipal para fins de ordenamento territorial. 
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 Umectação: atualmente duas das principais 

vias de circulação (estradas vicinais) de 

caminhões de transporte de matéria prima 

possuem, pactuado entre seus usuários 

ceramistas um compromisso formal, ou 

através de contratação de terceiros, para 

realização da umectação constante dessas vias 

para abatimento da ressuspensão de material 

particulado. 
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 Lavagem de caminhões de argila: esta 

em fase inicial a adoção, por parte das 

indústrias cerâmicas, de lavadores de 

caminhões que transportam matéria 

prima, a fim de se evitar a dispersão, 

mesmo vazio, de materiais particulados. 
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 Enclausuramento dos depósitos de 

matéria prima: esta em fase inicial a 

adoção, por parte das indústrias 

cerâmicas, de lavadores de caminhões 

que transportam matéria prima, a fim de 

se evitar a dispersão, mesmo vazio, de 

materiais particulados. 
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 Polímeros: realização de testes de 

viabilidade técnico econômica para aplicação 

de polímero nas estradas não pavimentadas, 

o que deve reduzir de forma significativa a 

emissão de material particulado, o consumo 

de água para umectação, bem como a 

utilização dos caminhões pipa. 
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 Asfaltamento de estradas vicinais: O projeto para 

asfaltamento das estradas vicinais teve início em 

09/05/2012 com a entrega formal de um ofício ao 

Governador Geraldo Alckmin quando da sua visita a sede 

da ASPACER. Em 2015 estavam concluídos os projetos 

executivos, bem com os convênios com as Prefeituras 

Municipais de Rio Claro e Santa Gertrudes. 
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 Recuperação das áreas mineradas: é um 

projeto de médio e longo prazo a ser 

desenvolvido em parceria com a 

Subsecretaria de Mineração, CETESB e 

Prefeituras Municipais e que visa, já no início 

do processo de mineração, ter definida a 

recuperação/utilização final da área de cava 

quando da sua total exaustão. Nesse sentido 

as possibilidades vão desde uma 

recomposição de flora para uso como parques 

de utilidade pública,  aterro de materiais 

inertes, aterros sanitários, reservatórios de 

água para abastecimento e/ou lazer etc. 
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Parque do 
Ibirapuera/ SP 

Ópera Dalhalla 
Suécia 

Raia Olímpica da USP 

Parque Villa Lobos/SP 

ÓPERA DE ARAME 
Pedreira Paulo Leminski 
Curitiba/PR 



 Qualidade do Ar: Na sua mais recente ação a ASPACER 

estabeleceu Convênio com o Departamento de Geografia do 

Instituto de Geociências da UNESP- Rio Claro para apoiar 

financeiramente um projeto de pesquisa de pós-doutorado 

visando a  elaboração de um  Plano de Gestão de Qualidade 

do Ar para a região, que tem como objetivo: 



• Inventariar e caracterizar as diferentes fontes geradoras do 

material particulado (poeiras) que estão presentes na  

atmosfera  da região. 

• Elaborar banco de dados focalizando  a importância dos 

aspectos climatológicos (pluviosidade, umidade do ar,  

temperatura, direção e velocidade dos ventos), no 

comportamento da dispersão do MP10 na atmosfera da região.  

• Construir  para  a região, um modelo sustentável para as 

atividades de mineração cerâmica; e para a dispersão das 

plumas de material  particulado. 

A aquisição desses dados é uma parte  importante para   atender 

as exigências do Plano de Redução de Emissões de Fontes 

Estacionárias – PREFE, publicado pela CETESB em 30/08/16. 



Muito Obrigado !! 

Almir Guilherme – Diretor Executivo 

(19) 3545-9600 

almir@aspacer.com.br 

www.aspacer.com.br 
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