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P2 Título do projeto ambiental participante:

Automação eficiente no tratamento de efluentes

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Conservação de Água

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

A busca por revestimentos cerâmicos de elevado acabamento superficial, contribuiu para a Cecrisa buscar melhorias em seu 
processo de polimento de peças especiais, visando aumentar a eficiência produtiva
O projeto foi efetivado na estação de tratamento de efluente do setor de polimento, através da implantação de sensores de vazão 
e automação na aplicação de químicos deste setor. Como a empresa adota práticas de recirculação em circuito fechado dos 
efluentes tratados, as melhorias contribuíram para a redução dos particulados suspensos no efluente que por sua vez 
ocasionavam danos à superfície dos revestimentos cerâmicos. 
As melhorias implementadas pelo projeto geraram savings financeiros ao processo produtivo, pois a melhor qualidade do efluente 
tratado, possibilitou aumentos de produtividade e qualidade das peças cerâmicas, além de contribuir para a minimização do 
dispêndio de recursos hídricos.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.

Nome fantasia: Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A. - UI05

CNPJ: 79.655.916/0006-44

Setor de atuação: Produção de revestimentos cerâmicos (porcelanatos)

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 08/06/1966

Número de colaboradores: 357

Faturamento:(anual em R$) 755.730 milhões

Investimento ambiental:(anual em R$) 1.846.000,00
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P6 Informações de contato:

Endereço: Rod. Luiz Rosso, 9997

Bairro: Quarta Linha

Cidade: Criciúma

Estado: SC

CEP: 88803-470

Telefone com DDD: (48) 3431-6700

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Mainar Allgaier

Cargo: Supervisor do Meio Ambiente

E-mail: mai@cecrisa.com.br

Telefone com DDD: (48) 3431-6668

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Mainar Allgaier

Cargo: Supervisor do Meio Ambiente

E-mail: mai@cecrisa.com.br

Telefone com DDD: (48) 3431-6668

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Rodrigo Pereira Guedin

Cargo: Diretor Industrial

E-mail: rpg@cecrisa.com.br

Telefone com DDD: (48) 3431-6601

P10 Por quais normas a organização é certificada? Outra(s) (especifique):

Floor Score e Indor Air Quality
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

A Cecrisa S.A. é uma companhia de sociedade anônima de capital fechado que produz e comercializa porcelanatos e 
revestimentos cerâmicos com as marcas CERÂMICA PORTINARI e CECRISA.
Suas origens remontam à década de 40, quando o empresário Diomício Freitas iniciou atividades no setor extrativo de carvão 
mineral, na bacia carbonífera de Santa Catarina, depois expandindo suas ações para outros ramos industriais, principalmente para 
a atividade cerâmica que estava em expansão na região.
No ano de 1966 constitui-se a Cecrisa, por iniciativa do empresário catarinense Manoel Dilor de Freitas, filho de Diomício Freitas. 
Os primeiros revestimentos cerâmicos saíram da linha de produção em 1971. Desde então a empresa vem seguindo com seu 
arrojado programa de expansão, sendo o esmero técnico, inovação e pioneirismo fatores preponderantes na vida da Cecrisa.
Em 2012 a Cecrisa através de divisão societária, passou a fazer parte do grupo Vinci Partners. Nesta oportunidade foi realizado 
vultuosos investimento para adequação do parque fabril e tecnologia de ponta em equipamentos para produção de revestimentos 
cerâmicos. Contribuindo para promover tendências no segmento, e manter o maior portfólio de porcelanatos do mercado nacional. 
Atualmente a Cecrisa conta com três unidades industriais de última geração, e dois centros de distribuição, atendendo todo o 
mercado nacional, e exportando para mais de 50 países, nos cinco continentes. 
A empresa possui implantada em todas suas unidades industriais um Sistema de Gestão Integrada – SGI, ligado diretamente à 
Diretoria Industrial. O SGI é responsável por identificar e avaliar todos os impactos ambientais do processo produtivo, promovendo 
um conjunto de técnicas e dispositivos ambientais entre outras medidas capazes de minimizar os impactos de suas atividades 
industriais.
Estas ações incluem implantação de estações de tratamento de efluentes para diversas etapas do processo produtivo, lavadores 
de gases para retenção de particulados na etapa de atomização minimizando assim as emissões atmosféricas, além de um 
extensivo programa de gerenciamento de resíduos gerados pela produção. Tais ações são constantemente avaliadas através do 
programa de monitoramento existente nas unidades industriais, abrangendo ruídos, emissões atmosféricas, e efluentes líquidos.
O SGI controla também o atendimento de todos os requisitos legais aplicáveis, ambientais e outros pertinentes, de observância 
mensal, demonstrando o comprometimento da empresa e conformidade de seu processo com atendimento às leis e normas 
vigentes. Destaca-se nesta unidade o constante comprometimento com indicadores, gestão de resíduos e efluentes líquidos de 
forma digital para acompanhamento de tendências e garantir a operação continuada dos sistemas de controle ambiental.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.
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P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

Na busca por ampliar sua capacidade produtiva a empresa investiu em uma moderna linha de polimento dos revestimentos 
cerâmicos, visando agregar valor ao seu produto final atendendo também às necessidades dos nossos clientes finais. 
Após as etapas convencionais de processo cerâmico, as peças cerâmicas são submetidas a uma etapa de retífica (onde são 
retiradas arestas laterais das peças) e como etapa complementar o polimento, visando aumentar o brilho superficial do 
revestimento, conferindo-lhe melhor aspecto visual.
Para tal processo é necessária alta demanda de água para o processo, captada de um manancial próximo, que visa amenizar o 
atrito entre as peças e o material abrasivo, bem como reduzir o desgaste das ferramentas da máquina. Em virtude da retomada da 
confiança no mercado da construção civil, após crise macroeconômica brasileira, houve uma demanda superior por materiais 
retificados, levando a empresa a aumentar sua capacidade produtiva para tal atividade.  Diante desta perspectiva, há uma 
necessidade de consumo de água a maior para garantir o suprimento das maquinas produtivas, bem como a qualidade dos 
produtos acabados.
A empresa para atender tal demanda, adequou a planta de tratamento de efluentes de retífica e polimento desta unidade, 
ampliando sua capacidade em 400% desde 2015. O sistema atendia as regulamentações vigentes, porém possuía ainda algumas 
fragilidades, principalmente no que tange a aplicação de químicos e estabilidade do efluente tratado (água clarificada), o que 
gerava uma série de transtornos e ineficiências ao processo produtivo.
Mesmo com um elevado dimensionamento para suportar o fluxo de tratamento, a aplicação de químicos era realizada por bombas, 
porém sem critérios de controles que garantissem a qualidade final do tratamento. Eventuais variações nos volumes de efluentes 
gerados, deixavam os operadores suscetíveis ao erro, gerando instabilidades e ineficiências ao processo.
A água tratada pela estação retornava para a produção, para evitar desgaste prematuro e abrasão das ferramentas, porém devido 
uma qualidade inferior, qualificada principalmente pela presença de sólidos em suspensão, comprometia a qualidade dos 
revestimentos cerâmicos (com riscos e outras imperfeições superficiais). A presença de sólidos também implicava em 
entupimentos das redes de abastecimento, bem como dos bicos aspersores de água, sendo que a paralisação da máquina para 
correção destes erros gerava ineficiência do processo.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Quando estão previstos aumentos de produção, o norteador comum nos faz pensar em aumento de recursos bem como outros 
insumos para atendimento desta nova demanda produtiva. Neste caso em específico pensamos em fazer diferente, baseado nos 
preceitos de otimizar os recursos disponíveis e primar pela qualidade final do efluente tratado, além de garantir o suprimento em 
abundância para as máquinas de beneficiamento.
Em parceria com o fornecedor de químicos, foram avaliadas várias condições do tratamento, e principalmente os desvios que 
ocorriam no processo prejudicando os revestimentos. Identificamos que baixa retenção de sólidos no processo de tratamento de 
efluentes, ocasionava os transtornos de entupimentos e outros desvios de produção.
Foram realizados testes com diferentes produtos químicos, porém o resultado obtido não atendeu aos padrões da empresa. Uma 
nova rodada de estudos foi realizada, e avaliando-se juntamente com fornecedores verificamos que podiam ser realizados 
aperfeiçoamentos para automação do processo de tratamento. Pensando nisto, foram instalados modernos sensores para medição
da vazão, bem como equipamentos para dosagem controlada de químicos.
Todas estas melhorias à medida que iam sendo implantadas garantiam o resultado e qualidade de tratamento esperado pela 
companhia, tornando possível outras inovações para dar estabilidade ao processo bem como aumentar a segurança operacional 
da planta.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

Diante da minuciosa avalição do balanço hídrico da unidade, identificamos que não havia uma margem segura para aumentar a 
produção, e na mesma pegada a disponibilidade hídrica para atender a tal demanda produtiva.  Sendo assim, os esforços foram 
medidos para trabalhar com os recursos hídricos disponíveis na própria unidade, realizando aperfeiçoamentos no processo de 
tratamento e garantir a qualidade e eficiência ao processo produtivo.
As instalações da estação de tratamento existente na unidade, desde 2015, foram submetidas a uma nova ampliação e adequação 
de capacidade, de forma a atender à demanda de efluentes líquidos provenientes deste setor de retífica e polimento.
Identificava-se que os principais problemas que ocasionavam ineficiências às máquinas, eram decorrentes de partículas em 
suspensão presentes na água clarificada do tratamento. A falta de conhecimento da vazão de trabalho da ETE por conta dos 
operadores, ocasionava desequilíbrios no tratamento químico e consequentemente uma quantidade superior de sólidos não era 
retida, gerando perdas de qualidade aos revestimentos cerâmicos.
Um dos primeiros passos foi a instalação de sensores medidores de vazão, que abasteciam as máquinas de polimento e retífica. 
Ao se ter noção da real vazão de água clarificada do sistema de tratamento, partimos para a automação por CLP dos produtos 
químicos. Em parceria com o fornecedor de químicos, foram implantados sistema de bombas automáticas, na qual em função da 
vazão de trabalho era realizado a dosagem de forma controlada. A partir deste ponto foram sucessivos resultados positivos e 
ganhos de trabalho para o tratamento de efluentes.
A boa prática do fornecedor de químico também nos auxiliou em ampliar a segurança operacional na planta de tratamento. Todos 
os sistemas de aplicação de produtos químicos foram modernizados e com dispositivos contra vazamentos, reduzindo os riscos 
operacionais e de acidente de trabalho.
No setor produtivo, como forma complementar, instalamos sistemas de filtragem da água clarificada, para retenção de possíveis 
sólidos ainda presentes no efluente tratado. Tal ação, é uma medida de precaução para eventual desvio do processo de 
tratamento caso ocorra.
Disponibilizado pelo fornecedor de químicos, contratamos um serviço de monitoramento remoto e online, na qual acompanhamos 
o atendimento de padrões de qualidade estabelecido para o efluente (dentre eles turbidez, pH, condutividade, taxas de corrosão e 
incrustação do sistema). Diante de padrões estabelecidos são gerados limites para cada um destes parâmetros, gerando alarmes 
para solução de cada ponto fora da curva de tratamento.
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P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

Todos os trabalhos envolvidos consistem na conservação dos recursos hídricos para os processos de produção dos revestimentos 
cerâmicos. Objetivando o tratamento de qualidade do recurso hídrico, como resultado principal há melhor aproveitamento e 
reutilização sem restrições para o processo produtivo. Tal ação de tratamento, beneficiou a preservação dos recursos hídricos, 
haja vista que não foram necessárias captações complementares de água para o beneficiamento das peças cerâmicas. 
Consideramos que somente no último ano, em função das melhorias impostas no processo de tratamento, deixamos de captar dos 
corpos hídricos próximos a esta unidade, uma quantia de 554,52 mil metros cúbicos anuais de água para suprimento industrial.
Atualmente, água é um insumo fundamental e de qualidade reconhecida pelos profissionais que efetivam a atividade de retífica e 
polimento de peças cerâmicas. A elevação dos padrões de qualidade deste insumo reduziu as perdas e descartes desnecessários 
de água para os corpos hídricos, permitindo seu reaproveitamento em todos os setores da fábrica.
Trabalhar com parâmetros técnicos no tratamento de efluentes, neste caso através do monitoramento remoto, nos permitiu ganhos 
de produção, devido aumento de eficiência das linhas produtivas. Evitando paradas desnecessárias dos equipamentos devidos 
problemas de água, perdas de materiais foram evitadas, bem como todos os impactos ambientais decorrentes da produção 
também puderam ser minimizados.
O ponto fundamental, foi o elevado detalhamento e estudo técnico inicial da estação de tratamento, no entanto os implementos 
tecnológicos na aplicação de químicos maximizou o rendimento de tratamento da estação, garantindo ganhos ao processo 
produtivo e principalmente à conservação do meio ambiente. Os investimentos na estação também contemplaram questões de 
segurança do trabalho, reduzindo riscos de acidentes na operação, e atendimento às normas regulamentadoras de segurança 
(uso adequado de plataformas, máquinas/equipamentos, e adequação elétrica).
A utilização de tecnologia de ponta na estação permitiu que mudássemos a rotina de trabalho dos profissionais deste setor, 
havendo maior dedicação para acompanhamento e supervisão dos parâmetros de tratamento. Além disto, em função de 
controladores de vazão instalados nas linhas de retorno da água clarificada, a dosagem de todos os produtos químicos, e 
inibidores de corrosão e incrustação são dosados pelo controle de um CLP que envia o sinal da necessidade quantitativa de 
aplicação de químico às bombas dosadoras, evitando que os profissionais se exponham ao risco do produto químico.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não há. 
Tecnicamente empresa Suez.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

07/08/2017.

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

Terá continuidade.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

R$ 1,57 milhões

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Remuneradas 9

Página 4 : Indicadores numéricos do projeto participante:

6 / 7

Formulário de Inscrição do 25º Prêmio Expressão de Ecologia (2017-2018) SurveyMonkey



P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram
beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

O respondente ignorou esta pergunta

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 Economia de R$ 389.599,2 reais no tratamento de
efluentes em 2017.

Resultado 2 Com o reciclo do efluente, aumentamos em 9% a
produção do setor de polimento.

Resultado 3 Tivemos ganhos de 22% nos índices de qualidade.
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