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Teste laboratoriais mostram que uma casa 
de aproximadamente 150m² revestida com 
o HYDROTECT Eliane purifica o ar numa 
proporção equivalente a uma área 
florestada do tamanho de um campo de 
futebol. A mesma casa purifica o ar 
poluído gerado por 12 carros sem 
interferir no seu estilo de vida.

As superfícies com HYDROTECT Eliane tornam-
se hidrofílicas (atraindo a água). O grupo 

hidroxila atrai as moléculas de água, formando 
uma película fina sob a sujeira, retirando-a da 
superfície. Proporcionando uma fácil limpeza, 

reduzindo consideravelmente a quantidade de 
detergentes e água para manutenção e limpeza.

O dióxido de titânio não tóxico (TiO2) funciona 
como um catalisador, acelerando a reação química 
entre o oxigênio e a umidade, quando há a 
presença da luz, tanto ao livre sob a luz solar, como 
em ambientes internos com níveis normais de 
luminosidade. Luminosidade + TiO2 + Umidade 
(H2O) = promove uma reação química que repele a 
sujeira e a oleosidade.



As moléculas de oxigênio ativadas ajudam a 
eli minar o mofo e o bolor. A oxidação 
orgânica desestabiliza os compostos à base 
de carbono, decompondo o material 
orgânico, como fungos, melhorando a 
higiene no interior e no exterior das 
edificações.
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O HYDROTECT Eliane presente nos produtos que 
revestem superfícies externas de edifícios (fachadas) 

remove os óxidos de nitrogênio, produzidos pelos 
gases de escapamento de veículos e pela fumaça, 

purificando o ar. O óxido de nitrogênio é oxidado e 
convertido em íons de nitrato, que quando molhado 

revela um poder auto limpante.
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P1:	Título	do	projeto	ambiental	participante: Hydrotect	Eliane	–	Tecnologia	inovadora	comprometida	com	a	
praticidade,	bem	estar	e	construção	sustentável.

P2:	Categoria	de	inscrição:

(sem	rótulo)

Selecione: Marketing	Ecológico

P3:	Sobre	a	organização	participante:
Razão	social: Eliane	S/A	–	Revestimentos	Cerâmicos
Nome	fantasia: Eliane	Revestimentos	Cerâmicos
Setor	de	atuação: Produção	de	revestimentos	cerâmicos
Data	de	fundação:(dd/mm/aaaa) 1960
Número	de	colaboradores: 2450

P4:	Informações	de	contato:
Endereço: Rua	Maximiliano	Gaidzinski,	245
Bairro: Centro
Cidade: Cocal	do	Sul
Estado: Santa	Catarina
CEP: 88845-000
Telefone	com	DDD: (48)	3447-7592

P5:	Informações	do	responsável	pelo	preenchimento	do	questionário:
Nome	completo: Mariezi	Olivo	de	Brida
Cargo: Coordenadora	SESMT
E-mail: Mariezi.brida@eliane.com
Telefone	com	DDD: (48)	3447-7592

P6:	Informações	do	responsável	pelo	projeto:
Nome	completo: Karina	Felisbino	Campos
Cargo: Gerente	Eliane	Técnica
E-mail: Karina.campos@eliane.com
Telefone	com	DDD: (48)	3447-7803

P7:	AUTORIZO	a	divulgação	de	informações	cadastrais	no
Guia	de	Sustentabilidade	2014	e	no	site	do	Prêmio	Expressão
de	Ecologia?

Sim

P8:	Data	de	início	do	projeto:	(ex.:	01/02/2012) 03/2012

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor:		Ecologia	2013-2014	Ecologia	2013-2014	(l ink	da	web)(l ink	da	web)
Iniciado:Iniciado:		terça-feira,	22	de	outubro	de	2013	04:05:43terça-feira,	22	de	outubro	de	2013	04:05:43
Última	modificação:Última	modificação:		terça-feira,	22	de	outubro	de	2013	04:16:38terça-feira,	22	de	outubro	de	2013	04:16:38
Tempo	gasto:Tempo	gasto:		00:10:5400:10:54
Endereço	IP:Endereço	IP:		186.232.240.5186.232.240.5

PÁGINA	1:	Informações	cadastrais:

PÁGINA	2:	Informações	sobre	o	projeto	ambiental	participante*:

#2
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P9:	O	projeto	está	em	andamento? Sim

P10:	Data	do	término	do	projeto:	(se	aplicável,	ex.:	01/02/2012) NA

P11:	Número	de	pesssoas	que	participaram	do	projeto:	(favor	digitar	somente	o	valor	numérico,	ex.:	"10.868")
Remuneradas 20

P12:	Quantas	pessoas,	animais	e/ou	espécies	já	foram	beneficiados	pelo	projeto?	(favor	digitar	somente	o	valor
numérico,	ex.:	"5.850")
Pessoas NA
Famílias NA
Animais NA
Espécies NA

P13:	Parceiros	que	apoiaram	financeiramente	o	projeto:

Recursos	próprios.

P14:	O	projeto	é	decorrente	de	exigências	de	órgãos	regulamentadores?	(máx.	2.000	caracteres)

Não.

P15:	Descreva	o	problema	ambiental	identificado	no	projeto:	(máx.	3.000	caracteres)

Os	centros	urbanos	ao	passar	dos	anos	tiveram	um	grande	aumento	no	crescimento	populacional	e,	conseqüentemente,	um	avanço	
considerável	das	atividades	antrópicas	(transporte	público,	indústrias,	obras	diversas,	etc).	Assim,	os	impactos	oriundos	destas	
atividades	em	associação	a	outras	ações	negativas	do	homem	sobre	o	meio	ambiente,	como	as	queimadas	e	a	devastação	de	áreas	
verdes	por	meio	do	desmatamento,	tornam	o	ar	cada	vez	mais	impuro.	
Desta	forma	o	aumento	do	impacto	ambiental	provocado	pelos	poluentes	atmosféricos	refletem	diretamente	na	saúde	humana,	nos	
ecossistemas	e	nos	materiais	resultando	em	efeitos	de	grande	escala,	tais	como:	o	aquecimento	global,	alterações	climáticas,	
deterioração	da	camada	de	ozônio	e	também	a	degradação	do	ar	que	respiramos	o	que	aumenta	a	necessidade	de	dar	maior	atenção	a	
qualidade	do	ar.

P16:	Qual	a	solução	encontrada?	(máx.	3.000	caracteres)

O	Hydrotect	é	uma	tecnologia	japonesa	com	o	objetivo	de	colaborar	com	as	práticas	de	construção	ambientalmente	responsáveis,	
possuindo	uma	característica	autolimpante,	que	aproveita	a	luz	natural	e	a	água	da	chuva	para	eliminar	a	sujeira	da	superfície	do	
revestimento.	
Resultados	demonstram	que	a	aplicação	do	Hydrotect	sobre	a	superfície	do	revestimento	auxiliam	na	purif icação	do	ar	transformando	
gás	carbônico	em	oxigênio,	auxiliando	na	remoção	de	óxidos	de	nitrogênio	produzidos	pelos	gases	de	escapamento	de	veículos	e	pela	
fumaça.	Sendo	que	o	óxido	de	nitrogênio	é	oxidado	e	convertido	em	íons	de	nitrato,	que	por	sua	vez	são	lavados	quando	chove,	
revelando	o	poder	auto	limpante.
A	aplicação	de	dióxido	de	titânio	não	tóxico	(TiO2)	na	camada	de	esmalte	que	cobre	o	revestimento	funciona	como	catalisador,	
acelerando	as	reações	químicas	entre	o	oxigênio	e	a	umidade,	tanto	ao	ar	livre	sob	a	luz	do	sol,	como	em	ambientes	internos,	com	níveis	
normais	de	luminosidade,	proporcionando	um	ambiente	desfavorável	ao	desenvolvimento	bacteriano	como	por	exemplo	(Escherichia	Coli	
–	E.Coli),	Staphylococcus	Aureus	(S.Aureus)	e	Pseudomonas	Aeruginosa.
Sendo	o	Hydrotect	indicado	para	utilização	em	ambientes	como:	Cozinhas,	áreas	médicas	(hospitais,	laboratórios,	farmácias),	indústrias	
alimentícias,	piscinas	públicas,	fachadas,	áreas	representativas	(Hall),	banheiros,	vestiários.	Entre	as	vantagens	da	aplicação	do	
Hydrotect	no	revestimento	cerâmico	destaca-se:
•	Decomposição	das	bactérias,	fungos,	algas,	musgos	e	germes;	
•	Eliminação	dos	odores;	
•	Melhoria	do	clima	no	ambiente;	
•	Requer	cuidados	mínimos	com	manutenção;
•	Baixo	custo	de	limpeza	(detergentes	e	produtos	químicos);	
•	Livre	de	substâncias	irritantes,	não-tóxica;	e		
•	Torna	os	ambientes	agradáveis;
•	Diminuição	de	riscos	com	acidentes	devido	ser	autolimpante;
•	Diminui	o	consumo	de	água	para	limpeza.
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P17:	Descreva	detalhadamente	o	que	constitui(u)	o	projeto	e	de	que	forma	é(foi)	desenvolvido:	(máx.	5.000	caracteres)

O	principio	de	funcionamento	do	Hydrotect,	está	relacionado	com	a	fotocatálise,	na	qual	inicia-se	uma	reação	entre	a	luz,	oxigênio	e	
umidade,	onde	as	moléculas	de	oxigênio	tornam-se	ativos	principal	de	funcionalidade.	As	moléculas	de	oxigênio	são	ativadas	pela	luz,	no	
qual	auxiliam	na	decomposição	de	bactérias,	fungos,	algas,	musgos	e	germes,	o	que	torna	a	superfície	do	revestimento	cerâmico	
hidrofílica.	
A	água	não	é	repelida,	mas	espalha-se	formando	uma	película	f ina	sobre	a	superfície,	desta	forma,	a	sujidade	é	lavada	e	facilmente	
removida.	O	mesmo	principio	atua	sobre	os	gases	e	odores,	tais	como	formaldeído	ou	amônia,	os	mesmos	são	eliminados	pelo	oxigênio	
ativado	gerando	uma	melhoria	duradoura	da	qualidade	do	ar,	em	referencia	também	aos	gases	de	escape	industriais	e	carro.
O	dióxido	de	titânio	(TiO2)	é	aplicado	sobre	o	revestimento	cerâmico	pronto,	em	forma	de	vapor	sobre	a	superf icie	e	posterior	é	
submetido	novamente	ao	processo	de	queima	em	forno	à	800°c.	A	reação	fotocatalítica	é	permanente	e	é	ativado	por	um	nível	normal	de	
iluminação	interna.	Em	sua	composição,	nenhum	material	é	potencialmente	prejudiciais	a	saúde	(TiO2),	estando	contido	em	muitos	
produtos	domésticos,	tais	como	maquiagens	e	cremes	dentais.

P18:	Quais	os	resultados	alcançados	com	o	projeto?	(máx.	4.000	caracteres)

•	Fachadas	se	tornam	auto	limpantes,	utilizando	a	água	da	chuva;
•	Enfraquece	a	adesão	de	manchas	nos	revestimentos;
•	As	superfícies	exteriores	e	interiores	mantêm	o	aspecto	limpo	por	mais	tempo;
•	Reduz	a	quantidade	de	agentes	de	limpeza	nocivos	ao	ser	humano;
•	Reduz	a	emissão	de	gás	carbônico	e	outros	gases,	ajudando	a	combater	o	efeito	estufa;
•	Melhora	a	qualidade	do	ar	interior,	beneficiando	a	saúde;
•	Protege	e	prolonga	a	vida	útil	dos	materiais	de	construção;
•	Reduz	o	custo	de	manutenção	dos	empreendimentos	devido	ser	autolimpante;
•	Alta	resistência	e	durabilidade	comprovada;
•	Proporciona	uma	superfície	desfavorável	ao	desenvolvimento	de	algas;
•	Auxilia	na	prevenção	de	doenças;
•	Resistente	ao	crescimento	de	bactérias,	micróbios	e	propagação	de	fungos;
•	Antimofo	e	antiodor;	e
•	Contribui	para	pontuação	da	certif icação	LEED	(Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design)	nas	áreas	de	Design	de	Inovação	e	
Gestão	da	qualidade	do	ar	interior	durante	a	construção	e	antes	da	ocupação.

P19:	Quantifique	em	números	os	resultados	obtidos	com	o	projeto:	(Essa	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 Uma	área	de	aproximadamente	930m²	revestida	com	a

tecnologia	do	Hydrotect	Eliane	purif ica	o	ar	numa
proporção	equivalente	a	60	árvores	de	grande	porte.

Resultado	2 Uma	casa	de	aproximadamente	150m²	revestida	com	o
Hydrotect	Eliane	purif ica	o	ar	numa	proporção
equivalente	a	uma	área	f lorestada	do	tamanho	de	um
campo	de	futebol.

Resultado	3 A	mesma	casa	de	150m²	revestida,	purif ica	o	NOx
emitido	por	12	carros	(percorrendo	30km/dia).

P20:	AUTORIZO	a	disponibilização	de	download	gratuito	do
arquivo	digital	do	projeto	inscrito	através	do	site	do	Prêmio
Expressão	de	Ecologia?

Sim

PÁGINA	3:	Apresentação	da	organização	participante:
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P21:	Faça	um	breve	histórico	da	organização	participante	e	suas	principais	práticas	de	gestão	ambiental	adotadas:	(máx.
4.000	caracteres)

O	Sistema	de	Gestão	Ambiental	da	empresa	Eliane	está	focada	em	produção	mais	limpa,	possibilitando	o	consumo	consciente	de	
matérias	primas	oriundas	da	natureza	até	como	o	aproveitamento	total	de	seu	produto	f inal	(quando	danif icado	impossibilitando	o	uso).

•	ÁGUA	
Toda	água	utilizada	pela	empresa	nas	unidades	de	Cocal	do	Sul	é	captada	do	Rio	Cocal	e	bombeada	para	o	lago	de	captação	para	onde	
também	são	enviadas	as	águas	das	chuvas	provenientes	dos	telhados	diminuindo	a	quantidade	de	água	captada	no	rio,	após	a	
captação	a	água	é	tratada	na	estação	de	tratamento	de	água	(E.T.A.)	localizada	no	pátio	interno	da	fábrica,	distribuída	para	o	consumo	
nas	fábricas.

•	EFLUENTE
Todos	os	efluentes	gerados	nas	fabricas	durante	o	processo	de	fabricação	dos	revestimentos	cerâmicos	são	direcionados	para	a	
Estação	de	Tratamento	de	Efluentes	Líquidos	(E.T.E.)	situada	no	pátio	do	parque	industrial	de	Cocal	do	Sul.

•	REUTILIZAÇÃO	DA	ÁGUA
Em	todas	as	etapas	do	processo	de	fabricação	do	revestimento	cerâmico	a	água	tem	um	papel	fundamental,	desta	forma	parte	do	uso	
da	água	na	atividade	de	produção	de	revestimentos	cerâmicos	é	do	tipo	circuito	fechado,	ou	seja,	a	água	não	retorna	ao	meio	ambiente	
após	o	uso,	sendo	reutilizada	durante	o	processo	de	fabricação	e	limpeza,	essa	medida	otimizou	ainda	mais	o	consumo	de	água	captada	
do	rio.

•	RESÍDUOS
A	Eliane	possui	um	sistema	de	gestão	de	resíduos,	onde	são	gerenciados	todos	os	resíduos	gerados	pela	empresa,	com	foco	na	
reciclagem,	reutilização	e	minimização	da	geração.

•	EMISSÕES	ATMOSFÉRICAS
A	empresa	conta	com	a	matriz	energética	estruturada	na	utilização	do	Gás	Natural	e	f inos	de	carvão	mineral,	onde	as	emissões	de	
material	particulado	são	controlados	(Filtro	de	mangas	e	Lavador	de	gases)	e	monitoradas	anualmente.

•	MAPEAMENTO	DA	ÁREA	DE	RISCO
Conforme	a	utilização	de	produtos	químicos	inf lamáveis	(GLP,	óleo	diesel,	etc),	se	faz	necessário	o	conhecimento	das	áreas	que	
poderão	a	vir	sofrer	danos	no	caso	de	ocorrência	de	sinistros	(incêndio/explosão),	para	isso,	foi	elaborado	o	mapeamento	das	áreas	de	
risco,	identif icando-as	evitando	possíveis	problemas	nestas	áreas.

•	PROGRAMAS	DESENVOLVIDOS
•	Programa	de	melhorias	(grupo	de	estudos	e	sugestões);
•	Programa	de	integração;
•	Programa	de	visita	a	fábrica;
•	Programa	de	coleta	seletiva	do	lixo;
•	Programa	5S;
•	SIPAT	(Semana	Interna	de	Prevenção	de	Acidentes	no	Trabalho);
•	Programa	de	Bombeiros	Voluntários.

P22:	Quais	foram	os	principais	beneficiários	das	ações
ambientais	de	sua	organização?

Outros	(especif ique) Meio	ambiente	/	cliente	f inal.

P23:	Sua	organização	divulgou,	seja	em	meio	impresso	ou
internet,	suas	ações	ambientais	em	relatórios	ou	balanços?

Divulgou	em	2011

P24:	Em	relação	à	questão	anterior,	no	caso	de	a	divulgação
ter	sido	feita	via	internet,	favor	colar	o(s)	link(s)	de	acesso:

Questionado	ignorou	es ta	pergunta

P25:	Possui	profissional(is)	encarregado(s)	de	segurança,
saúde	e	meio	ambiente?

Sim

P26:	Possui	procedimentos	para	redução,	reutilização	e
reciclagem	de	materiais?

Sim

P27:	Possui	um	plano	de	redução	das	emissões	de	carbono? Não

P28:	Por	quais	normas	a	organização	é	certificada? ISO	9001

PÁGINA	4:	Perspectiva	financeira:
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P29:	Faturamento	(R$)	anual	em	2012:	(favor	digitar	somente
o	valor	numérico,	ex.:	"25.868,52")

756.131.000,00

P30:	Investimento	(R$)	em	ações	ambientais	em	2012:	(favor
digitar	somente	o	valor	numérico,	ex.:	"25.868,52")

617.971,50

P31:	Investimento	(R$)	total	com	o	projeto	inscrito	no	21º
Prêmio	Expressão	de	Ecologia:	(favor	digitar	somente	o	valor
numérico,	ex.:	"25.868,52")

100.000,00

P32:	Investimento	(R$)	com	projetos	culturais	aprovados	pela
Lei	Rouanet	de	Incentivo	à	Cultura	em	2012:	(favor	digitar
somente	o	valor	numérico,	ex.:	"25.868,52")

Questionado	ignorou	es ta	pergunta

P33:	AUTORIZO	a	divulgação	de	informações	financeiras	no
Guia	de	Sustentabilidade	2014	e	no	site	do	Prêmio	Expressão
de	Ecologia?

Sim

P34:	AUTORIZO	a	divulgação	das	imagens	do	projeto	inscrito
no	Guia	de	Sustentabilidade	2014	e	no	site	do	Prêmio
Expressão	de	Ecologia?

Sim

P35:	Embora	não	seja	obrigatório,	você	pode	complementar
sua	inscrição	enviando	anexos	(documentos,	jornais,
revistas,	fôlderes,	relatórios	ambientais	ou	de
sustentabilidade,	CDs,	DVDs	ou	qualquer	material
institucional	sobre	o	projeto)	pelo	correio,	via	Sedex,	para	a
sede	da	Editora	Expressão	(Av.	Rio	Branco,	380	–	6º	andar	–
Centro	–	88.015-200	–	Florianópolis–SC)	até	o	dia	25	de
outubro	de	2013.	Você	enviará	anexos	para	complementar
sua	inscrição?

Sim,	enviarei	anexos	para	a	sede	da	Editora	Expressão.

PÁGINA	5:	Imagens	e	anexos	do	projeto	participante:
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