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aspectos econômicos, sociais culturais e ambientais.  
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 



 

 

CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

USINA DE SECAGEM DE CINZA DE CARVÃO MINERAL 

 

Mainar Allgaier 

Engenheiro Ambiental  

mai@cecrisa.com.br 

 

Concorrente ao Prêmio Expressão Ecologia – 2011 

Categoria 18 – Inovação Tecnológica 

 

 

 

 

CRICIÚMA, SETEMBRO DE 2010. 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 5 

1.0 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA EMPRESA .................................................................... 6 

1.1 DIRETRIZES ESTRATÉGIAS DA EMPRESA ............................................................ 6 

1.1.1.  MISSÃO ................................................................................................................... 6 

1.1.2. VISÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA ............................................................... 7 

1.1.3 VALORES .................................................................................................................. 7 

1.1.3. COMPETÊNCIA FUNDAMENTAL ....................................................................... 7 

1.1.4. POLÍTICA DA SUSTENTABILIDADE .................................................................. 7 

1.1.5. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE ...................................................................... 8 

1.2. UNIDADE INDUSTRIAL – PORTINARI ...................................................................... 8 

1.3. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ........................................................................ 9 

1.3.1.  PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ................. 9 

1.3.2. TRATAMENTO DE EFLUENTES E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS ............. 10 

1.3.3. MONITORAMENTO AMBIENTAL ...................................................................... 10 

1.3.4. INCENTIVO A ATIVIDADES PRÓ ATIVAS ...................................................... 10 

1.3.5. DIAGNÓSTICO E AUDITORIA AMBIENTAL ................................................... 11 

2.0. O PROBLEMA ............................................................................................................... 11 

2.1. USINA DE SECAGEM DE CINZAS ........................................................................... 13 

3.0. BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ........................................................................................ 15 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

A busca por alternativas para a destinação correta/reaproveitamento dos 

resíduos oriundos do seu processo fez a Cecrisa em parceria com a Supremo 

Cimento investir em inovações tecnológicas para o reaproveitamento de 

resíduos de cinzas de carvão mineral dispostos em um antigo aterro. 

Adotando os princípios de que esta solução compatibiliza suas 

atividades industriais com a preservação ambiental, como forma de garantir o 

desenvolvimento da população presente sem inviabilizar as necessidades 

primordiais das gerações futuras. 

Com a instalação deste equipamento de secagem de cinzas de carvão 

mineral, é possível retirar quantidades significativas de cinzas de carvão 

mineral depositadas em dois antigos depósitos, sendo utilizadas na formulação 

de cimentos, ao mesmo tempo em que são iniciados os trabalhos de 

recuperação ambiental, além de diminuir o consumo de recursos naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.0 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA EMPRESA 

 

Por iniciativa do empresário catarinense Manoel Dilor de Freitas, em 08 

de março de 1966 foi constituída a Cerâmica Criciúma S.A. Os primeiros 

azulejos a saírem da linha de produção foram em meados de 11 de abril de 

1971, passando a se chamar Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A. 

E desde então a empresa vem seguindo seu arrojado programa de 

expansão, inovação e pioneirismo que sempre foram fatores marcantes em sua 

trajetória. A Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A., produz e comercializa 

porcelanatos e outros tipos de revestimentos cerâmicos com as marcas 

CECRISA e PORTINARI, tendo a sua sede corporativa localizada em Criciúma, 

no estado de Santa Catarina. Além disto, possui outras cinco unidades 

industriais distribuídas nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. 

Conta com um parque fabril modernizado, utilizando-se de tecnologia de ponta 

na produção de seus produtos, que a consagra como a empresa líder em seu 

segmento possuindo o maior portfólio de porcelanatos do mercado nacional. 

A empresa é integrada por regionais de vendas instaladas nas principais 

cidades e capitais do país, exportando para mais de 50 países nos cinco 

continentes. Na área comercial a empresa possui doze regionais de vendas 

nas principais cidades do país, três Showrooms, atingindo o faturamento de R$ 

607.906.000,00 no ano de 2009. 

 

1.1 DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DA EMPRESA 

 

Dentre as várias estratégias e programas que a Cecrisa adota como 

essenciais para seu desenvolvimento e dos profissionais, podemos destacar os 

descritos abaixo, que a fizeram pelo 4° ano consecutivo uma das 150 melhores 

empresas para se trabalhar pela Revista Exame S.A. 

 

1.1.1.  MISSÃO 

 

“Proporcionar estilo e bem-estar mediante soluções integradas para 

todos os ambientes.” 



 

 

1.1.2. VISÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA 

  

A Cecrisa será empresa líder em lucratividade, reconhecida por: Agregar 

permanentemente valor a seus clientes; Usar a inovação como vantagem 

competitiva; Desenvolver seus profissionais. 

 

1.1.3 VALORES 

 

Responsabilidade social e ecológica; Calor Humano; Eficácia; 

comprometimento; Austeridade; Ética; Criatividade.  

 

1.1.3. COMPETÊNCIA FUNDAMENTAL  

 

“Capacidade de Oferecer e Comercializar soluções completas em 

Porcelanato”. 

 

1.1.4. POLÍTICA DA SUSTENTABILIDADE 

  

 Para a Cecrisa S.A. sustentabilidade significa atuar no mercado tendo 

como princípio o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais. Com este princípio a Cecrisa S.A. inseriu em sua estratégia o 

Sistema de Gestão Integrado, baseado nas normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 

14001, que estabelece como política: Melhoria contínua, Foco no processo, 

Comunicação, Atendimento aos requisitos, Conscientização. 

A criação do Sistema de Gestão Integrado possibilitou a Cecrisa integrar 

as áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança de seus 

trabalhadores, adotando medidas práticas que contribuem para a qualidade de 

vida de seus trabalhadores, melhorias nos processos produtivos e minimização 

de seus impactos ambientais perante o meio ambiente e comunidade onde 

estão inseridas suas unidades produtivas. Além disto, buscou inovações para 

recuperação de seus dois passivos ambientais, através de alternativa 



 

 

inovadora para secagem das cinzas para posterior reutilização por indústria 

cimenteira. 

1.1.5. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Em conformidade com seus valores, a empresa participa ativamente da 

vida das comunidades que abrigam suas unidades industriais, através de apoio 

aos esportes, às atividades culturais e sociais bem como de lazer e outros 

projetos de cunho filantrópico. 

 

1.2. UNIDADE INDUSTRIAL – PORTINARI 

 

O processo de secagem de cinzas de carvão mineral depositadas em 

antigos depósitos de rejeitos objeto deste estudo encontra-se instalado na 

Unidade Industrial 06 – Portinari, pertencente ao grupo Cecrisa. 

 

Fundada em 16 de maio de 1988 

com sede na Rod. BR 101 – km 

392,5 – Vila São Domingos em 

Criciúma, com área de 65 mil m² e 

capacidade produtiva anual de 8,9 

milhões de m², divididos em 

porcelanatos e azulejos. 

 

Vista como a unidade modelo do grupo, devido a sua capacidade 

produtiva e produtos sofisticados ali produzidos é a unidade apresentada aos 

nossos clientes nacionais e internacionais. O processo produtivo de 

revestimento cerâmico na Portinari compreende as etapas de produção de 

porcelanatos e azulejos conforme segue: Preparação de massa (moagem), 

preparação do pó atomizado, prensagem, secagem, produção de esmaltes e 

tintas, esmaltação e decoração, escolha (classificação), controle de qualidade 



 

 

(inspeção), expedição e logística de transportes. Na etapa de preparação do pó 

atomizado é onde são geradas as cinzas de carvão que são reaproveitadas por 

indústria cimenteira, e sofre processo de secagem aqui apresentado. 

1.3. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

 

Dentre as diversas atividades realizadas pelo Sistema de Gestão 

Integrado da empresa, a área ambiental é responsável pela minimização dos 

impactos negativos e amplificar os positivos que sejam provenientes do seu 

processo produtivo. 

Atualmente a empresa em busca do aperfeiçoamento contínuo, 

encontra-se em fase de implantação dos requisitos da norma ISO 14001, em 

todas as suas unidades industriais. Vários são os controles estabelecidos para 

a área ambiental: monitoramento da qualidade dos recursos hídricos 

superficiais, subterrâneos, efluentes e emissões atmosféricas e ruídos. Para 

isso, são utilizados técnicas e equipamentos necessários ao mesmo tempo em 

que investimos na conscientização ambiental dos nossos profissionais. 

Dentre os vários programas que a empresa possui para minimização de 

seus impactos e controle de processo, podemos citar: 

 

1.3.1.  PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Contempla um conjunto de ações para diminuir a quantidade de 

resíduos gerados nos setores, visando também prevenir os impactos negativos, 

através da reutilização, redução e reciclagem dos mesmos. O trabalho é 

iniciado nos setores de geração, através da conscientização dos profissionais 

para a correta segregação dos materiais, que depois são reaproveitados no 

próprio processo industrial, ou então coletado por empresas terceirizadas para 

reciclagem/coprocessamento. Há também controles de geração específicos 

quanti e qualitativos para cada tipo de resíduo, desde sua geração até 

reciclagem ou destinação final dos resíduos em aterro industrial.  



 

 

1.3.2. TRATAMENTO DE EFLUENTES E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

 

Consiste no tratamento de efluentes provenientes de suas instalações 

industriais, e sépticos, e de abatimento de material particulado. Neste 

processo, os efluentes são tratados em Estações de Tratamento de Efluentes – 

ETE, com auxílio de coagulantes e floculantes, para posterior reutilização no 

processo industrial, em circuito fechado. Tais medidas evitam que os efluentes 

sejam lançados nos recursos hídricos onde possuímos instalações industriais. 

 

1.3.3. MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

A Cecrisa no intuito de verificar e adequar seus processos de tratamento, 

realiza o monitoramento das emissões gasosas, efluentes líquidos, águas 

superficiais e subterrâneas. Além disto, há monitoramento dos ruídos nos 

limites da empresa, verificando se há impactos sonoros para a 

circunvizinhança. Realizamos ainda o monitoramento das emissões 

atmosféricas dos veículos automotores movidos a óleo diesel, utilizando-se 

escala hingelmann.  Estes monitoramentos visam verificar a eficiência de 

nossos processos, confrontando os resultados com as legislações ambientais 

vigentes. 

 

1.3.4. INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PRÓ ATIVAS 

 

Com finalidade de incentivar o uso racional da água e energia, a empresa 

investe em comitês de trabalho, que tem como objetivo evitar desperdícios e 

conscientizar os colaboradores através de treinamentos periódicos visando à 

melhoria contínua e o uso racional destes recursos. Além disto, são realizadas 

campanhas educativas e de conscientização nas principais datas relacionadas 

ao meio ambiente (dia da árvore, dia do meio ambiente, dia da água e planeta 

terra). 



 

 

1.3.5. DIAGNÓSTICO E AUDITORIA AMBIENTAL 

 

A empresa realiza periodicamente diagnósticos nos setores de trabalho e no 

entorno das unidades com propósito de identificar os impactos ambientais 

sobre o meio físico e biótico, a fim de propor a implantação de melhorias 

capazes de minimizá-los. As auditorias ambientais, realizadas pelos auditores 

internos da ISO 14001, têm por finalidade verificar e corrigir ou até mesmo 

prevenir as não conformidades do seu sistema de gestão. Para tanto são 

realizadas atividades de desenvolvimento assegurando redução de perdas no 

processo produtivo, em conformidade com Programa de Produção Mais Limpa 

(P+L). 

 

2.0. O PROBLEMA 

 

Desde sua fundação, a unidade Portinari sempre se utilizou de combustíveis 

oriundos do carvão mineral para geração de calor de modo a secar a massa 

cerâmica. Este combustível além dos custos e benefícios, trás consigo também 

algumas desvantagens, tais como a geração de cinzas durante a queima, que 

geralmente é de 42%. Até pouco tempo atrás, estes resíduos eram depositados 

em um aterro localizado atrás da unidade industrial, onde ficava depositado 

sem os cuidados de engenharia necessários para evitar sua contaminação 

ambiental. 

Posteriormente, por exigência do órgão ambiental a empresa depositava este 

resíduo em aterro industrial, mas por elevados custos em conjunto com a 

Supremo Cimento, verificou outras possibilidades para destinação final deste 

resíduo. O mesmo passou a ser encaminhado para antigas instalações de uma 

olaria, onde através de processo convencional de queima, tinha sua umidade 

reduzida de forma que possibilitasse a sua reutilização na formulação de 

cimentos. Na figura 1, é possível verificar as antigas etapas de secagem de 

cinzas para posterior reaproveitamento. 



 

 

 

Figura 01: Fluxograma do antigo processo de secagem de cinzas. 

 

Por questões de logística, bem como padronizar o processo, de forma a obter 

um produto final com melhor qualidade, umidade uniforme, as duas parceiras 

empresariais optaram pela criação e instalação de uma usina de secagem de 

cinzas de carvão, no próprio aterro onde estavam sendo depositadas. Um dos 

pontos fundamentais para a instalação do novo projeto foi a melhoria das 

condições de trabalho para os profissionais, visto que estas práticas não 

compartilhavam com os valores adotados pela Cecrisa. 

Com a instalação do secador, possibilita também que sejam consumidas 

quantidades maiores de cinza, de modo que haja a recuperação mais rápida da 

área afetada. 

 

  

 

 

 



 

 

2.1. USINA DE SECAGEM DE CINZAS 

 

Em operação desde março de 2010, a denominada “Usina de Transbordo de 

Cinzas de Carvão Mineral”, possui capacidade instalada para secagem de 300 

toneladas/dia de resíduos de carvão mineral. 

O processo de secagem consiste no abastecimento de cinzas em uma tulha, 

que com auxílio de correias transportadoras destina as cinzas para um secador 

Rapid Dryer, que é aquecido por uma fornalha de leito fluidizado a 800°C, 

abastecido também por carvão mineral.  

Todo o material seco é 

destinado para um filtro de 

mangas, juntamente com 

particulados oriundos da 

fornalha, que captam todos 

estes particulados e os destina 

para um silo de estocagem. As 

correias bem como elevadores 

de canecas, utilizados para 

transportes das cinzas secas 

possuem enclausuramento que 

permite a recuperação dos 

particulados em suspensão, 

enviando-os também para 

reaproveitamento em indústria 

cimenteira.  

Após secagem e disposição no silo, apenas é aguardada a chegada dos 

caminhões para carregamento e transporte até seu destino final. O material 

seco é encaminhado para a Supremo Cimento, empresa instalada em 

Pomerode desde 2003, possuindo uma fábrica moderna e integrada de 

cimentos e clinquer, com capacidade produtiva que ultrapassa as 300 mil 

toneladas por ano. Desde 2007 o Grupo Cecrisa e Supremo fortaleceram suas 



 

 

relações para remoção destes resíduos e incorporação destes na massa de 

cimentos, dotando-se de conhecimento técnico e tecnológico para extração e 

processos de secagem destes resíduos. 

 
Usina de transbordo de cinzas de carvão mineral. 

 

Todo o projeto foi idealizado, visando ocasionar o menor impacto possível 

sobre o meio ambiente, tanto na localização (visto que está estruturado em 

cima do próprio aterro) bem como instalações dos equipamentos, visto que 

após exaurir os resíduos o equipamento será deslocado para outra área de 

interesse, já que a quantidade de material depositado permite o processamento 

durante o período de quatro anos. 

 

Acima, fotos do mesmo ângulo, porém em fases de montagem diferentes, 

apresentando a evolução de montagem do equipamento e início da 

produtividade. 



 

 

3.0. BENEFÍCIOS AMBIENTAIS 

 

O projeto tem a finalidade de reutilizar os resíduos de cinzas de carvão mineral 

que anteriormente estavam depositados em propriedade de duas unidades do 

Grupo Cecrisa, sendo posteriormente encaminhados para reaproveitamento 

em indústria cimenteira. Tais ações trazem uma série de medidas mitigadoras, 

que visam à recuperação e posterior reabilitação da área, visto seus grandes 

benefícios para o meio ambiente, os quais são destacados abaixo: 

 

- Alocação do projeto: a instalação do equipamento sobre o próprio aterro 

propiciou a redução de custos com a logística do resíduo e o impacto pela 

instalação de uma grande obra como esta, visto que seria necessária uma 

grande área a ser preparada (envolvendo corte de árvores, preparação do 

terreno, etc.). Com esta proximidade há significativa redução no consumo de 

combustível para máquinas e caminhões que não precisam percorrer grandes 

distâncias para beneficiar esta cinza. 

 

 

- Economia de matéria prima: a reutilização de resíduos proporciona uma 

redução significativa no consumo/extração de matérias primas virgens, 



 

 

implicando também em redução de impactos ambientais em fase de extração 

destes insumos. 

- Recuperação da área: a secagem dos resíduos possibilita a posterior 

recuperação da área, através da retirada da grande quantidade de resíduos ali 

depositados. Estima-se que num período de quatro anos, todo o material 

depositado nos dois aterros da empresa seja absorvido pela indústria 

cimenteira.  

O processo de recuperação 

da área será realizado de 

modo simultâneo a retirada, 

visando recompor as 

características originais do 

terreno através do 

nivelamento, bem como da 

recomposição da flora através 

da inserção de espécies 

nativas. Na figura ao lado já 

se verifica projetos iniciais de 

recuperação que são 

adotados na área. 

- Preservação dos recursos hídricos: durante a fase de secagem dos resíduos 

de cinza no secador Rapid Dryer, há necessidade de refrigeração para evitar 

super aquecimento do sistema e eventuais falhas no processo. Deste modo, é 

utilizado água para esta finalidade, sendo que o sistema funciona em circuito 

fechado de recirculação de modo a preservar os recursos hídricos através da 

minimização do consumo.  

- Diminuição da carga poluidora: como estes depósitos de resíduo são datados 

desde o início das atividades da indústria cerâmica, grande é potencial poluidor 

neste ponto. Verificou-se que com a retirada de resíduos, em tempos 

anteriores, são reduzidos também os índices de contaminação química do 

lençol freático. Tais medições são realizadas em poços piezométricos que 



 

 

estão instalados ao entorno da área para monitoramento da qualidade das 

águas subterrâneas. 

 

- Tratamento das emissões atmosféricas: em qualquer processo convencional 

de queima de carvão mineral para secagem são geradas grandes quantidades 

de particulados. Neste processo propriamente dito, como os particulados de 

carvão servem como matéria prima para fabricação de cimentos, todo o 

particulado gerado durante a queima segue para o filtro de mangas onde é 

captado e destinado para o silo de cinzas, de modo que possam ser 

incorporadas juntamente as cinzas para reaproveitamento por indústria 

cimenteira. 

Diante disto, comprova-se que o projeto foi desenvolvido visando reduzir ao 

máximo seus impactos com tecnologia de ponta, permitindo a posterior 

recuperação do terreno e a reutilização do resíduo, demonstrando o 

comprometimento ambiental das duas empresas inseridas no mercado com 

princípios de sustentabilidade. 




