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Comparativo antes e depois do projeto

Qualidade de tratamento



Q1: Título do projeto ambiental participante: Tratamento Eficiente de Efluentes Líquidos

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: CECRISA REVESTIMENTOS

CERÂMICOS S/A – UI06
Nome fantasia: CECRISA REVESTIMENTOS

CERÂMICOS S/A – UI06
Setor de atuação: Cerâmico
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 08/06/1966
Número de colaboradores: 460

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rod. BR 101,km 392,5
Bairro: São Domingos
Cidade: Criciuma
Estado: SC
CEP: 88801-970
Telefone com DDD: (48) 3431-6668

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Thays de Aguiar Rodrigues
Cargo: Meio Ambiente
E-mail: tha@cecrisa.com.br
Telefone com DDD: (48) 3431-6668

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 11:37:53quinta-feira, 6 de novembro de 2014 11:37:53
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 13:59:11quinta-feira, 6 de novembro de 2014 13:59:11
Tempo gasto:Tempo gasto:  02:21:1702:21:17
Endereço IP:Endereço IP:  177.53.188.2177.53.188.2

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#86
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Mainar Allgaier
Cargo: Meio Ambiente
E-mail: mai@cecrisa.com.br
Telefone com DDD: (48) 3431-6668

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 10/02/14

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 10

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 0
Famílias 0
Animais 0
Espécies 0

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Dentre os processos de produção de revestimentos cerâmicos, uma das etapas que mais consome água é a 
atividade de retífica das peças cerâmicas. Este processo se caracteriza pelo desgaste das laterais das peças 
cerâmicas (utilizando-se ferramentas de corte), assim como a atividade de polimento superficial através de 
ferramentas abrasivas. Nestas duas etapas utiliza-se água em abundância para reduzir o atrito entre as 
peças, assim como evitar o desgaste prematuro das ferramentas de corte.
Consequentemente após todas estas etapas a água utilizada no processo acaba se tornando um efluente 
com suas características alteradas, por uma série de componentes químicos e sólidos em suspensão, sendo 
destinados para uma estação de tratamento de efluentes onde eram tratados e reutilizados em um circuito 
fechado.
Observava-se que a concepção de tratamento e a utilização dos produtos era inadequada, acabando por não 
tratar corretamente o efluente a uma situação ideal. Com isso, a água retornava para o processo interferindo 
diretamente na qualidade das peças cerâmicas, desgaste prematuro de ferramentas e equipamentos, além 
de paradas frequentes por manutenção que influenciavam diretamente na eficiência e qualidade do processo.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Após o estudo técnico detalhado do sistema, verificamos que haviam algumas falhas no processo de 
tratamento que prejudicavam a qualidade do efluente a ser reutilizado. O principal ponto identificado, foi que 
a qualidade da água de retorno estava prejudicando a qualidade do produto final, ao mesmo tempo em que 
reduzia a vida útil das ferramentas aplicadas para retífica e polimento da cerâmica.
Os produtos químicos utilizados para a decantação das partículas não estavam sendo eficientes, 
influenciados também pela concepção da estação de tratamento antigamente utilizada e pelas consequentes 
etapas de aplicação dos produtos que estavam sendo realizados de forma inadequada. 
Verificou-se que através de alguns testes em bancadas poderíamos melhorar substancialmente o tratamento 
pela substituição dos produtos químicos a serem aplicados, além da correta ordenação de sua aplicação. 
Através de rápidos testes em planta sua eficiência foi comprovada, necessitando de pequenos ajustes no 
sistema de tratamento para obtermos uma água que possibilitasse mantermos a qualidade final dos nossos 
produtos assim como a durabilidade das peças diamantadas e abrasivas.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Após identificação dos principais pontos relevantes que comprometiam o sistema, e consequentemente 
prejudicavam qualidade e eficiência do processo produtivo, buscamos alternativas que fossem com baixo 
valor de investimento porém com retornos imediatos para a produção. 
Embasados em testes laboratoriais, os trabalhos ficaram voltados para troca de produtos químicos que 
auxiliavam na decantação das partículas (principal motivo de desgaste dos ferramentais), e principalmente 
adequação do nosso fluxo para tratamento de efluentes, bem como substituição dos sistemas para aplicação 
destes produtos químicos. Tais medidas já apresentaram resultados imediatos, propiciando retornos 
financeiros rápidos, pois controlamos  as seguidas paradas de produção ocasionadas por problemas oriundos 
da qualidade de água. 
Mesmo com a substituição de alguns produtos químicos, ao final conseguimos reduzir o próprio consumo de 
produtos, optando-se por alguns mais eficientes, e com formulação mais concentrada.
O projeto de maneira geral englobou desde substituição dos produtos químicos, além do ajuste do sistema de 
bombeamento dos efluentes e suas vazões, aumentando desta forma o tempo de decantação das partículas 
sólidos contidas no efluente gerado no processo. Com isso, a água retornava para o sistema, propiciando 
uma melhor utilização sem ocasionar interferências nos equipamentos e qualidade final do produto.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Foram verificadas melhorias significativas na qualidade visual e química da água, que proporcionaram 
diversos ganhos para o sistema. Através disto reduzimos expressivamente o número e tempo das paradas na 
produção que antes eram ocasionados por esta perda de qualidade da água, refletindo em ganhos de 
qualidade e produtividade para estas linhas de retífica.
Isto propiciou uma redução dos custos de manutenção do sistema (tubulações, ferramentas e horas homem 
trabalhada), mas também evitando o número de quebras e reclamações de nossos produtos, preservando 
desta forma recursos naturais, tais como água, a própria matéria prima e os impactos atrelados a sua 
extração e logística.

Q19: 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 Redução do custo de manutenção em R$

227,94 mil/ano
Resultado 2 Ganho de produtividade de R$ 439,52

mil/ano
Resultado 3 Evitamos a extração de 91,52 toneladas de

matéria prima in natura.
Resultado 4 Evitamos a utilização de 111,04 toneladas

de produtos químicos para o tratamento de
efluentes.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Cerâmica Portinari faz parte da Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A., uma das maiores empresas de 
revestimentos cerâmicos do Brasil. Suas origens remontam a década de 1970. Os primeiros azulejos foram 
produzidos em 11 de abril de 1971. Desde então, a empresa cresceu até atingir uma posição de destaque no 
mercado brasileiro e mundial. Em 2012, iniciou uma desafiadora etapa com a chegada do fundo de 
investimentos Vinci Partners ao controle da empresa.
A Cerâmica Portinari tem como Missão: “Proporcionar soluções de revestimentos com inovação e valor 
adequado, superando as expectativas de nossos clientes, profissionais, acionistas e forcecedores”. Nosso 
objetivo é desenvolver, produzir e comercializar revestimentos cerâmicos que proporcionem experiências 
únicas a nossos clientes, inspirando a todos os que formam parte do processo de valorização de ambientes.
Além dos melhores produtos, trabalhamos para dar os melhores serviços, sabendo que são um componente 
essencial para a satisfação de nossos clientes e parceiros. Nossos produtos são comercializados no Brasil e 
em mais de 50 países, sendo a única empresa brasileira do setor que pratica sustentabilidade com 
certificação LEED Compliance, concedida pelo Scientific Certification Systems – SCS.
Os produtos são desenvolvidos com base em pesquisas de tendências globais e altos investimentos em 
tecnologia e inovações para garantir o desempenho ambiental da companhia. São coleções diferenciadas e 
inovadoras, refletindo o compromisso da marca com o design, a autenticidade e o valor agregado 
proporcionando sofisticação a qualquer ambiente.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações governamentais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: 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 esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique)
NBR 15.463/07 e NBR 13.817/97

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

712.000.000,00

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

1.519.000,00

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

106.078,00

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: 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 (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.
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