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1. Informações cadastrais 
a) Identificação: empresa 
b) Nome: Eliane S/A - Revestimentos Cerâmicos 
c) Setor: Cerâmica 
d) Data: 02/01/1960 
e) Endereço: Rua Maximiliano Gaidzinski, 245 – Cocal do Sul (SC) - 88845-000 
f) Telefone geral: (48) 3447-7777 
g) Número de colaboradores: 2.597 
h) Nome do responsável pela inscrição: Wladimir José Nunes 
i) E-mail do responsável pela inscrição: wladimir.nunes@eliane.com 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (48)3447-7755 
k) Nome do responsável pelo projeto: Wladimir José Nunes 
l) E-mail do responsável pelo projeto: wladimir.nunes@eliane.com 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Analista Ambiental 
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$: 592.779.000,00 
b) Faturamento com exportações em 2009 - em R$: 89.019.000,00 
c) Total de investimento em meio ambiente (% da receita anual): 0,25% 
d) Investimento total com o projeto - em R$: 21.000,00 
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: Reciclagem 
b) Título: Ecocement, Atitude Sustentável 
c) Data do início do projeto: 2009 
d) Número de funcionários remunerados: 10 
h) Resumo do case: Ecocement, produto ecológico, com 100% de reutilização de 
água na preparação da massa, 20% de aproveitamento de matéria-prima e uso de 
energia limpa. Recomendado para revestir paredes. Certificada pela consultoria 
internacional BRTÜV. 
i) Descreva outras boas práticas adotadas: Tratamento de efluentes líquidos; coleta 
seletiva; programa 5S; recuperação de áreas mineradas; uso de gás natural; 
controle de emissões atmosféricas; reaproveitamento de água no processo fabril 
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 



 

  



 

 

 

1. Informações cadastrais: 

a) Nome da empresa: Eliane Revestimentos Cerâmicos 

b) Setor de atuação: revestimentos cerâmicos 

c) Data da fundação: 02/01/1960 

d) Endereço: Rua Maximiliano Gaidzinski, 245, Centro, Cocal do Sul, SC – CEP 88845-000 

e) Telefone geral: (48) 3447 7777 

f) Número de colaboradores: 2.597 

g) Nome do responsável pela inscrição do case: Wladimir José Nunes 

h) E-mail do responsável pela inscrição do case: wladimir.nunes@eliane.com 

i) Telefone do responsável pela inscrição do case: (48) 3447-7755 

j) Nome do responsável pelo projeto: Wladimir José Nunes 

k) E-mail do responsável pelo projeto: wladimir.nunes@eliane.com 

l) Cargo do responsável pelo projeto: Analista Ambiental 

 

2. Informações financeiras: 

a) Receita anual 2009: R$ 592.779.000,00 

b) Faturamento com exportações em 2009: R$ 89.019.000,00 

c) Total de investimento em meio ambiente: 0,25%  

d) Investimento total com o projeto: R$ 21.000,00 

 

3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental: 

a) Categoria de inscrição: Reciclagem 

b) Título do case: Ecocement, atitude sustentável 

c) Data do início do projeto: 2009 

d) Número de funcionários remunerados que participam do projeto: 10  

e) Número de voluntários que participam do projeto: 0 

f) Quantas pessoas e/ou animais já foram beneficiados pelo projeto: 0  

g) Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto: 0 
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h) Resumo do case: Ecocement, produto ecológico, com 100% de reutilização de água na 

preparação da massa, 20% de aproveitamento de matéria-prima uso de energia limpa. 

Recomendado para revestir paredes. Certificada pela consultoria internacional BRTÜV. 

i) Descreva resumidamente outras boas práticas adotadas pela empresa na área ambiental: 

tratamento de efluentes líquidos; coleta seletiva; programa 5S; recuperação de áreas 

mineradas; uso de gás natural; controle de emissões atmosféricas; reaproveitamento de água 

no processo fabril; 

 

 

 

  



 

 

 

A Eliane Revestimentos Cerâmicos foi fundada em 1960, em Cocal do Sul. É 

considerada a pioneira no Brasil em diversos processos de fabricação e em produtos 

cerâmicos, com destaque para o porcelanato técnico, comprovando seu compromisso 

com inovação, tecnologia e design.  

 

A empresa atualmente norteia suas ações em três grandes frentes: Pessoas, Planeta 

e Produtos, que são traduzidas em soluções que compatibilizem a atividade industrial 

com a preservação do meio ambiente. O desenvolvimento de novas coleções e séries 

ecológicas com reaproveitamento de resíduos e otimização dos recursos naturais são 

provas dessas políticas.  

 

A empresa adota uma série de práticas de gestão ambiental, entre as iniciativas 

desenvolvidas estão o tratamento de efluentes líquidos, controle de emissões 

atmosféricas, gerenciamento de resíduos sólidos e redução do consumo de insumos. 

Além de cobrar de seus fornecedores o cumprimento dos requisitos ambientais. Os 

revestimentos cerâmicos produzidos pela empresa cumprem rigorosamente os 

padrões exigidos pelas normas técnicas vigentes: NBR 15463 e ISO 13006.  

 

 

A construção ecologicamente responsável e o estilo de vida sustentável presumem um 

adequado equilíbrio entre a preocupação com a preservação ambiental e a utilização 

de elementos cuja produção não gere danos consideráveis ao meio ambiente. A 

Eliane com seu traço inovador, desenvolveu novos produtos com destaque na 

continuidade de ações ecologicamente responsáveis. Foi a primeira empresa a 

fabricar produtos ecológicos em seu segmento. O mercado tem exigido das empresas 

produtos sustentáveis e é um segmento em crescimento, além de ser uma 

necessidade para a preservação da vida e do meio ambiente. Os termos 



 

sustentabilidade, produtos ecológicos entraram no discurso e nas ações da Eliane, e 

pode ser considerado um fator diferencial na relação com os clientes.  

 

Assim, é a série Ecocement, primeiro revestimento de parede ecológico, inspirada nos 

elementos naturais, na responsabilidade ecológica e na sustentabilidade. O 

Ecocement compõe com o Ecostone, a linha de produtos ecológicos da Eliane, que 

integra com harmonia revestimentos cerâmicos para paredes e pisos, tornando os 

ambientes mais aconchegantes.  A coleção foi desenvolvida com o objetivo de reduzir 

o desperdício, reaproveitar materiais e economizar energia. O consumidor ganhou 

mais uma alternativa de revestimentos no portfólio da Eliane, além de ter a garantia de 

adquirir um produto ecologicamente correto.  

 

Produto Ecológico– Ecocement é o primeiro revestimento 

de parede produzido no Brasil reconhecido com o “atestado 

de produto ecológico”, conferido pela BRTÜV, empresa 

especializada em certificação e qualificação de produtos e 

serviços. A unidade brasileira da BRTÜV* faz parte do 

centenário grupo alemão TÜV Nord, um dos três maiores 

do setor de certificação normativa para gestão de produtos 

no mundo. 

 

* BRTUV 

A BRTÜV é um organismo certificador credenciado pelo INMETRO para atuar nas 

áreas de certificação de sistemas de gestão da qualidade, gestão ambiental e de 

produtos, sendo assim parte integrante do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade. A empresa faz parte também do TUV CERT, credenciado pelo 

TGA/DAR (alemão), uma das principais entidades certificadoras do mundo, atuando a 

partir do Brasil como Unidade Certificadora. A BRTÜV alia a experiência internacional 

alemã do Grupo TÜV NORD, com mais de 130 anos, às fortes raízes técnicas culturais 

brasileiras do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear (IBQN). 

 

 

O Ecocement destaca o design clean. Os produtos da coleção, que é certificada pelo 

órgão alemão BRTÜV*, são obtidos com o reaproveitamento de 20% de matérias  



 

primas originadas no processo de fabricação de revestimento para parede, traduzindo 

a atitude sustentável. A coleção abrange as referências Ecocement Kaki, Ecocement  

 

Nude (comercializado com o nome Nude) e Ecocement Off-White. São produzidos na 

bitola 45x90 cm, e comercializados nas bitolas 44x88 cm e 44x44 cm, obtidos a partir 

do corte da bitola 45x90 cm. Os grandes formatos são uma nova tendência no 

mercado, proporciona visuais mais limpos, reduz o número de juntas, reduz o tempo 

na obra, produz menos sujeira, além de possibilitar modelagens durante o 

assentamento da peça cerâmica.  

 

 

Nota 01: Os registros aplicáveis à coleção encontram-se discriminados nos 

procedimentos de cada processo. 

 

  



 

 

A coleção Ecocement atende as seguintes especificações técnicas: 

 

 

- Composto E.T.E. : resíduos sólidos obtidos por filtro prensagem na Estação de 

Tratamento de Efluentes (E.T.E.) 

- Composto Monoporosa: formado a partir da mistura dos materiais: retorno 

monoporosa, chamote monoporosa e composto E.T.E. 

*Denomina-se retorno de monoporosa o material gerado pelas quebras cruas e secas 

no processo e pela captação de pó da monoporosa, e chamote de monoporosa o 

material oriundo das quebras de peças queimadas geradas no processo. 

- Chamote porcelanato: quebras geradas no processo de fabricação do porcelanato 

técnico e esmaltado, sendo formado por 50% de quebras de porcelanato esmaltado e 

50% de quebras de porcelanato técnico. 

 

 

Em uma produção de três mil metros quadrados por mês, o reaproveitamento no 

consumo de resíduo na composição da massa (reaproveitamento de 20% de material), 

é estimado em 10.800 quilos. 

 

Em outras palavras pode-se afirmar que 20% de reaproveitamento de matéria-prima, 

equivalem a reutilização de 10.800 quilos de material gerado pela quebra crua e seca, 

por mês. 

 

 

Cerca de 90% da água utilizada nas empresas do grupo Eliane é reaproveitada. Na 

Coleção Ecocement, destacamos o processo de preparação de massa, que 

representa 70,0% da água utilizada em todo o processo de fabricação de um  



 

 

revestimento cerâmico. Nesta coleção, reaproveita-se 100% da água utilizada na 

preparação de massa. Este percentual corresponde a toda água utilizada no processo 

de moagem, incluindo a lavação do setor e dos equipamentos. 

 

 

Deixam de ser retirados dos mananciais por mês 19 mil litros de água, para a 

produção de três mil metros quadrados de produtos da série Ecocement.  

 

 

 

Abaixo segue a composição da massa para produção da Coleção Ecocement: 

 

Matérias Primas % na formulação 

Massa base 80,0 

Composto Monoporosa 11,0 

Composto E.T.E. 6,0 

Chamote Porcelanato 3,0 

 

Nota 02: Eventualmente, os percentuais das matérias-primas que compõem os 20,0% 

de reaproveitamento podem variar, ou seja, poderemos ter variações nos percentuais 

de Composto Monoporosa, Composto E.T.E. e Chamote Porcelanato, porém, o total 

de reaproveitamento sempre será de 20,0%, mantendo as características técnicas e 

estéticas do produto. 

 

 

A água utilizada no processo de preparação de massa á 100,0% reaproveitada, 

conforme o croqui da Estação de Tratamento de Efluentes. 

 

20,0% 



 

 

 

 

 

O processo de fabricação da Coleção Ecocement é monitorado através dos seguintes 

Indicadores:  

a. % reaproveitamento de matéria prima 

b. % reaproveitamento de água no processo de preparação de massa. 



 

 

 

Ao desenvolver a série Ecocement, a Eliane Revestimentos Cerâmicos, otimiza os 

recursos naturais, o ganho está na redução de matérias primas extraídas no meio 

ambiente e o  aumento de vida útil das jazidas. Além de diminuir também a coleta de 

água nos mananciais. O Ecocement é mais um produto diferencial no portfólio de 

produtos da Eliane. A inovação sempre fez parte da história da marca.  

 

A produção de pisos e revestimentos são gerenciados nas várias etapas do processo 

fabril. A Eliane investe constantemente em ações para o desenvolvimento sustentável, 

através da instalação de equipamentos para controle ambiental, na redução do 

consumo de insumos, reciclagem e reaproveitamento de resíduos gerados no 

processo produtivo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis como os 

porcelanatos Ecostone, Ecocement e Laminum* reafirmam o compromisso 

socioambiental da empresa. 

 

Os produtos ecológicos ganham cada vez mais espaço no mercado, além de contar 

com clientes cada vez mais exigentes que demonstram a preocupação com o 

ecossistema.  

 

*O porcelanato Laminun, é produzido com tecnologia italiana, utiliza menos matéria-

prima e energia na sua fabricação, possui espessura fina de 3,5 mm e está disponível 

em formatos diferenciados 1x1 m e 1x3 m.  


