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1. Informações cadastrais 
a) Identificação: empresa 
b) Nome: Cerâmica Urussanga S.A. – Ceusa 
c) Setor: Cerâmica 
d) Data: 30/06/1953 
e) Endereço: Rod. SC – 446 – Km 17 – Estação – Urussanga (SC) – 88840-000 
f) Telefone geral: (48) 3441-2000 
g) Número de colaboradores: 195 
h) Nome do responsável pela inscrição: Micheline M. Toazza 
i) E-mail do responsável pela inscrição: miche@ceusa.com.br 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (48) 3441-2058 
k) Nome do responsável pelo projeto: André Bez Batti 
l) E-mail do responsável pelo projeto: andre@ceusa.com.br 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Encarregado de Produção 
AUTORIZO a divulgação de informações cadastrais no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
2. Informações financeiras 
a) Receita anual 2009 - em R$: 41.063.941,00 
b) Faturamento com exportações em 2009 - em R$: 3.287.774,00 
c) Total de investimento em meio ambiente (% da receita anual): 0,59 
d) Investimento total com o projeto - em R$: 340.657,00 
AUTORIZO a divulgação de informações financeiras no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Conservação de Insumos de Produção - Recursos Minerais  
b) Título: Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Indústria Cerâmica X Meio 
Ambiente 
c) Data do início do projeto: 09/2009 
d) Número de funcionários remunerados: 33 
f) Quantas pessoas já foram beneficiadas: Empresa e a sociedade 
h) Resumo do case: Um dos problemas enfrentados pela industria cerâmica é a 
geração de resíduos sólidos oriundos dos processos de tratamento de seus efluentes, 
normalmente estes rejeitos são destinados a aterros sanitários de Classe I e/ou II. 
Como a deposição em aterros sanitários não é a forma correta de tratar os 
problemas ambientais, desenvolvemos uma composição de massa especifica para a 
produção de cerâmica estrutural internamente, ou seja, iniciamos pelo 
desenvolvimento da massa para a obtenção de uma Telha Gres a ser lançada no 
mercado como referencia de produto e de responsabilidade ambiental como 
descrito no referido trabalho. 
i) Descreva outras boas práticas adotadas: Circuito interno e fechado de água; 
captação de pó; reaproveitamento de resíduos; entre outras práticas.  
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 



 

REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA INDUSTRIA CERÂMICA X MEIO 

AMBIENTE. 

 

      A Ceusa revestimentos cerâmicos está no mercado desde 1953, quando iniciou suas 

atividades na cidade de Urussanga/SC, com 140 colaboradores, 6.000 m 2  de área construída e 

produção inicial de 10.000 m 2 /mês. Sempre investindo em tecnologia e processos, buscando 

ampliar a produção e sua participação no mercado, hoje ela conta com duas unidades fabris, 

com produção atual total de 350.000 m2/mês e 293 funcionários. 

      No ano de 2010 deu um novo salto em inovação e tecnologia, com a aquisição e instalação 

da primeira impressora digital para decoração de revestimentos cerâmicos da América Latina. 

É hoje, a segunda empresa cerâmica mais antiga em atividade no Brasil e destaca-se no 

mercado nacional pela excelente qualidade dos revestimentos cerâmicos que produz. Os 

produtos com a marca Ceusa são destinados aos consumidores de alto padrão que desejam 

aliar a qualidade do produto, com a beleza da arte, acompanhando as últimas tendências de 

cores e formatos do mercado mundial. 

      A preocupação com o futuro não se reflete somente na qualidade dos produtos, mas 

também na qualidade de vida e do meio ambiente. 

      O lixo industrial é reciclado, a água usada no processo é toda reutilizada no próprio 

processo sem lançamentos de efluentes no ambiente e equipamentos de captação de pó, 

garantem a retenção do material particulado. 

       Em função deste controle rígido, a Ceusa recebeu em 2000, 2006, 2008 e em 2009, o 

prêmio Fritz Muller, ofertado pela Fundação do Meio Ambiente e, por oito vezes (2002 a 

2005, 2007 a 2009), sendo que dois prêmios são da Novagres (empresa do grupo CEUSA) o 

Prêmio Expressão Ecologia da revista Expressão e FINEP. 

       Todos os seus colaboradores possuem ensino médio e mais de 45 % já completaram ou 

estão cursando ensino superior. 

       É produtora de cerâmicas voltadas para as classes A e B. Seus principais produtos são: 

pavimentos e revestimentos esmaltados; pavimentos e revestimentos polidos e retificados; 

peças especiais e porcelanatos. E a partir deste ano passou a produzir telhas grés – Massima, 

com o aproveitamento dos rejeitos gerados na fábrica. 

 

 

 

 



 

1.0 - Descrição do problema 

 

      Um dos problemas enfrentados pela industria cerâmica é a geração de resíduos sólidos 

oriundos dos processos de tratamento de seus efluentes, normalmente gerados por dois 

processos, sendo estes constituídos da seguinte forma: 

     Resíduos sólidos da estação de tratamento de efluentes de esmaltes – este resíduo 

proveniente dos setores de moagens de esmaltes e linhas de esmaltação, normalmente são 

constituídos de argilas, caulins, fritas, quartzo, feldspatos, corantes e granilhas. São 

normalmente classificados por Classe I – Não inerte, necessitando desta forma de 

acondicionamento e destino adequado (aterros específicos de Classe I). 

     O outro resíduo sólido gerado é pela estação de tratamento de efluentes dos processos de 

retifica (esquadrejamento) e polimento superficial de peças cerâmicas, normalmente 

constituído de materiais já inerte (peça cerâmica queimada), restos metálicos provenientes dos 

discos de retifica e restos de abrasivos (carbeto de silício/magnésio) oriundos das pedras 

abrasivas responsáveis pelo polimento, este resíduo normalmente é classificado como Classe 

II – Não Inerte, que requer o acondicionamento e destino adequado conforme norma. 

 

1.1 - Justificativa 

 

     Buscando ser ecologicamente correto e sustentável, e vendo no mercado um nicho a ser 

explorado, optamos por produzir um produto diferenciado utilizando os rejeitos gerados pela 

fabrica.  

 

1.2 - Objetivos 

 

      O objetivo do projeto apresentado neste trabalho é o desenvolvimento de uma linha de 

produtos de cerâmica estrutural com o uso dos rejeitos sólidos gerados pela empresa, 

reduzindo o impacto ambiental frente à deposição nos aterros industriais, minimizando a 

extração de matéria prima para a obtenção de um produto e colocando no mercado um 

produto diferenciado de grande valor estético.   

 

 

 

 



 

2 - Conceituação 

 

2.1.1 – Processo tradicional de telhas cerâmicas 

 

    A massa argilosa é conformada por extrusão com umidade entre 20% e 25% 

aproximadamente, na forma de um bastão com seção quadrada ou cilíndrica e cortadas em 

segmentos compatíveis com o volume da telha. Posteriormente, são prensadas, obtendo-se a 

forma final do produto através do molde tipo macho e fêmea de gesso, metal e borracha. 

Passam pelo processo de secagem e em seguida são queimadas a temperaturas entre 9000C e 

11000C com ciclos de queima que podem chegar a 15 dias em fornos a garrafão. 

 

2.1.2 – Grês Cerâmico  

       

      A nomenclatura grês significa produtos com baixa absorção de água (entre 0,5 e 3,0%). 

Tradicionalmente são produzidos pelo processo de prensagem com umidades entre 6 e 7% e 

queimados pelo processo de monoqueima, que consiste em uma única queima em ciclo rápido 

a rolos e a altas temperaturas. 

           

2.1.3 – Moagem a úmido 

 

        Nesta etapa as matérias-primas são moídas em moinhos de alta alumina, com a adição 

de água, para que a formulação se torne homogênea. O líquido resultante deste processo é 

denominado barbotina e apresenta em média 40% de umidade. 

 

2.1.4 – Atomização 

 

      É a retirada da água da barbotina, tornando-a um pó (particulado com umidade abaixo de 

8% em média). Este processo ocorre pulverizando a barbotina dentro de uma câmara de 

secagem, onde a temperatura alcança até 780ºC através de queimador a gás natural; 

 

 

 

 

 



 

3 - Desenvolvimento 

 

3.1 – Métodos e Processo 

 

3.1.1 - Utilização de rejeitos no processo atual da empresa. 

 

      A utilização dos rejeitos nas composições de massa para processos de monoqueima 

normalmente apresentam os seguintes problemas no processo de queima em virtude de: 

      Resíduo de esmalte – na composição da massa tende a influenciar no ponto de 

amolecimento da mesma, gerando normalmente problemas de furos na superfície esmaltada 

das peças e deformação piroplastica. 

      Resíduo de retifica e polimento – na composição da massa tende a influenciar nas 

características da composição quanto ao range de queima, proporcionando normalmente a 

deformação por expansão, oriunda da presença do carbeto de silício e do oxido de magnésio 

presente nos abrasivos.  

      Para os processos de Monoqueima, a temperatura de queima limita em muito a utilização 

destes resíduos em função da instabilidade gerada pelos resíduos na massa. No processo de 

monoporosa, o efeito normalmente é visto na superfície do esmalte em função dos rastros 

gerados pela decomposição do material. 

 

3.1.2 – Adequação do Produto ao uso dos rejeitos 

 

      Como nos processos atuais não tínhamos a plena garantia da qualidade dos produtos com 

a adição de rejeitos, o desenvolvimento da massa para o projeto de telhas esmaltadas gres foi 

o primeiro passo. Vale ressaltar que o parâmetro dimensional para a confecção de produtos 

estruturais é mais aberto que o da cerâmica, permitindo assim uma maior facilidade de 

composição, frente principalmente a temperatura de queima das telhas esmaltadas que não 

superam os 1130oC, enquanto que em monoqueima se trabalha acima de 1145oC.  

     Para definição do processo de queima nos baseamos em trabalhos feitos anteriormente em 

nossos laboratórios onde comprovamos a expansão da massa a partir de 1150oC de acordo 

com a formação do rejeito (maior índice de polimento gera a expansão a partir dos 1150oC), 

ou seja, com percentuais de acima de 20% de rejeitos em uma composição normal temos 

indícios de expansão. 

      Com um projeto inovador de produção de telhas esmaltado derivada da moagem de massa 



 

via úmida (única na região sul catarinense), partimos para a definição da composição da 

massa e do modelo de telha a ser fabricado. 

      Com os estudos da massa quanto a piroplasticidade, chegamos a definição da composição 

com o uso dos rejeitos.  

      Como temos a geração dos dois resíduos e um passivo dos mesmos foi possível 

determinar uma quantidade a ser utilizada de acordo com os suas características e volume de 

geração, ou seja: 

     A composição da massa foi formulada tendo como base o uso das seguintes quantidades de 

rejeitos: 

- Resíduos da ETE 01 – 4%. 

- Resíduos da ETE 02 – 18%. 

     Com as quantidades pré estabelecidas foram selecionadas as demais matérias primas que 

iriam compor a mesma, ou seja, uma Argila Plástica, um Argilito e uma Argila de alta 

fundência. 

     Como um dos pontos a serem fundamentais na telha é a deformação piroplastica, 

buscamos na composição citada uma estabilidade de queima entre 1100 e 1140oC, permitindo 

assim absorver as variações do processo de queima. 

      Enquanto definíamos a composição de massa, iniciou-se em paralelo a fase de 

desenvolvimento do protótipo a ser escolhido para produção. 

      Inicialmente surgiram os seguintes protótipos: 

- Telha Plana  

- Telha com duas ondas. 

      Avaliando os protótipos e dentro de uma pequena pesquisa dentro dos setores da empresa, 

percebeu-se uma grande dificuldade no mercado tecnicamente ate então não considerada, 

constituída pelo escoamento da água do telhado, ou seja, as telhas com duas ondas não 

permitem um grande escoamento e a telha plana apresenta o limitante do ângulo do telhado 

com relação a sua fixação.  

     Frente a estas considerações em conjunto com o fornecedor de matrizaria partimos para a 

seguinte definição de modelo: 

- 01 onda e 01 calha larga. 



 

 
Foto 01 - Modelo definido para implantação 

 

 

     A partir da apresentação deste modelo, já com as características da massa pré estabelecidas 

partimos para a confecção da matriz. 

     Paralelamente foram desenvolvidas as cores, por meio de pesquisa de mercado.  

     Para tanto, durante o desenvolvimento dos projetos além do departamento de novos 

produtos, outros setores da empresa foram envolvidos para viabilizar tanto o processo do 

projeto do começo ao fim, bem como para criar as ferramentas para o lançamento e 

divulgação das linhas, dentre eles:  

- Departamento de manutenção, para inicio dos orçamentos e cotação das alterações a 

serem feitas na linha de esmaltação e classificação; 

- Departamento de compras, para negociação e aquisição dos equipamentos necessários; 

- Departamento de custos, para cálculo da viabilização e definição da política de preço 

comercialmente; 

- Superintendência e gerências, para avaliação e aprovação em todas as etapas dos 

projetos; 

- Departamento técnico, auxiliando nos testes e adequações para produção tanto da 



 

massa, quanto dos esmaltes e suas tonalidades; 

- Produção, participando da etapa industrial, deste moagem até classificação e 

expedição para estoque e amostra; 

- Departamento de marketing, no desenvolvimento dos conceitos de divulgação e 

definição do nome da Linha, bem como a elaboração dos materiais promocionais e 

organização do Stand de lançamento na feira Revestir 2010. 

      Os fornecedores de matrizaria também tiveram participação ativa no processo de 

desenvolvimento, fornecendo os modelos em gesso para validação do mesmo, e os 

fornecedores de matérias primas para esmaltes nos ajustes de textura e tonalidades dos 

produtos. 

      O departamento de novos produtos da empresa, composto por um grupo 5 pessoas, além 

de planejar e desenvolve r os projetos, teve a função de coordenar e organizar os trabalhos 

destes fornecedores. 

     Todo o processo de desenvolvimento levou em torno de 6 meses para ser concluído, 

iniciando em setembro de 2009 e finalizando em fevereiro de 2010, com o lançamento em 

março de 2010 na feira Revestir. Para tanto foi gasto cerca de R$ 340.657,00, em materiais e 

equipamentos para o desenvolvimento, para a produção do produto em questão. A tabela 

especifica este custo. 

 

Descrição Valor 

Caixa Matriz Completa R$ 170.000,00 

Alteração na Prensa SACMI R$ 31.700,00 

Alteração Secador R$ 17.000,00 

Alteração linha de esmaltação + equipamentos novos (cabine/bomba) R$ 69.957,00 

Alteração na classificação R$ 52.000,00 

TOTAL R$ 340.657,00 

 

Na fase de produção foram necessários ajustes no processo de prensagem em função da 

formação dos grãos, os quais em forma atomizada (esférica) não permitiam o carregamento 

correto do molde, onde apresentou grandes problemas, porém como este problema já era 

previsto, tínhamos o estudo de laboratório feito, onde foi necessário implantar antes do 

sistema de prensagem um dispositivo para quebra dos grãos esféricos, permitindo assim a 

modelagem na prensa. 



 

 
Foto 02 - Imperfeição no carregamento da massa em função do escoamento da mesma. 

 

 

3.2 - Resultados 

 

3.2.1 - Impacto econômico 

 

      Com a definição do produto e sua implementação na parte fabril estamos reduzindo em 08 

kg por metro quadrado a extração de matéria prima, bem como reaproveitando os rejeitos 

gerados conforme os indicadores econômicos citados abaixo: 

 

Tipo de Rejeito R$/ton Aterro R$/ton Transporte Ton reaproveitada* R$/mês R$/ano 

ETE 01 201,00 53,33 29 7375,57 88506,84 

ETE 02 56,00 13,33 134 9290,22 111482,64 

Total de redução de gasto com aterro 163 16665,79 199989,48 

Redução no custo de matéria prima/frete correspondente aos 

rejeitos utilizados 

5120,00 61440,00 

Total de redução de gastos 21785,79 261429,48 

  

     Com a implementação do projeto, consolidando com a produção hoje mensal de 

20000m2/mês a empresa tem incrementado um faturamento médio de R$ 438.000,00/mês que 

corresponde a R$ 5.256.000,00 no ano.  

   Desde março de 2010, quando os produtos foram lançados, o número de novos clientes 

cresce mês a mês. 

  

 

 



 

3.2.2 - Produtos desenvolvidos 

 

      O projeto de produto resultou no desenvolvimento de três linhas de complementos dos 

produtos. Ou seja, com o lançamento Massima Telha Gres foi necessário desenvolver 

internamente os seguintes complementos: 

- Cummeira; 

- Meia Telha. 

     Já de forma terceirizada a empresa dispôs no mercado os Terminais. 

 

     Tanto as Telhas como seus complementos são apresentados em seis tonalidades diferentes, 

proporcionando assim um portfólio de 36 produtos disponíveis no mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 – Conclusão  

 

     Questões ligadas a sustentabilidde, tanto do ponto de vista social, econômico e ambiental 

tem tido grande enfoque perante a sociedade. 

      Na pratica adoção de hábitos e negócios que priorizem o desenvolvimento sustentável, 

com respeito ao meio ambientem, aliando a isto benefícios financeiros, só agregam ainda mais 

o fortalecimento da marca perante o mercado consumidor. 

     Com a implantação do referido projeto, dispomos do uso total dos rejeitos antes alocados 

em aterros industriais, proporcionando ao produto responsabilidade ambiental e qualidade 

além de beleza. 

     Deixamos de exigir da natureza 22% da composição de um novo produto através desta 

pratica. O que fortalece a preservação dos recursos naturais.    

  

   


