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EFICIENCIA ENERGETICA

E DESAFIO PARA A
INDUSTRIA CERAMICA

s mudonços climóticos, em di{erentes regiões do

Brosil, trozem reflexos poro o geroçõo de energio.

Reduzido o copocidode dos hidroelétricos, o poís

posso o contor com íonÌes ohernotivos, de moior

custo - como qs termoeléÌricos. Associodo oo

oumento do conto do energio elétrico, o vorioçõo de combustíveis

em processos cerômicos contínuos represento um gronde consumo

òs íóbricos. Repensor processos, trocor equipomentos, olém de

controlor oções, sõo desofios opontodos por especiolistos no busco

do eficiêncio energético. O temo integro o progromoçoo do 44"

Encontro Nocionol do Cerômico Vermelho (veio no pogìno 7).

Pqro o consultor do Anicer, Vogner Oliveiro, olgumos questões

precisom ser onolisodos em termos de energio Íérmico. "Em épocos

sozonois, de intenso frio e chuvos excessivos, por exemplo, hó es-

cqssez no oferto de fontes renovóveis (como lenho, cqvoco e sobros

de serrorio) e o consequenÌe olto no preço desÌes combustíveis",

oponto. Outros di{iculdqdes sÕo os vorioções nos tipos e no quoli-

dode do motério-primo, o elevodo consumo de Íornos orcoicos e

o folÌo de quolificoçõo do mõo de obro. "Umo empreso que tem

moior Ìecnologio teró menos consumo térmico", ensino.

Em termos elétricos, o engenheiro Fóbio Cruz Costro diz que

o consumo obronge o iluminoçõo e o climqtizoçõo dos óreos

odministrotivo e de produçõo qÌé o sistemo de moÌorizoçõo do

fóbrico. "EquipomenÌos com ventilodores, esteirqs e exoustores

represenlom 70% dos custos elétricos", olerto. No consultorio de

eÍiciêncio energético, reqlizqdo com Oliveiro - pelo proleto Ce-

rômìco SusÍenfóve/ é -l Vído, dq Anicer e Sebroe -, verifico-se o

uso frequente de motores ontigos e de boixo rendimento. A lroco

dorio economio de l5 a20%o", onoliso. Ele sugere qindo umo

mudonço de culturo poro o uso rocionol de energio, invesiindo-

Escossez no gbroçõo de energio, oumenlo do

conto de luz e oltos custos de produçõo sõo

dificuldodes enfreniodos pelo setor dionte de

um mercodo compeïitivo

se no treinomenlo de operodores. As lômpodos mois indicodos,

segundo ele, sõo os de LED, podendo-se economizqrlombém com

um sistemo de or condicionqdo ínverter, que regulo o Íluxo de

energio. "Deve-se fozer um controle setoriol poro disculirsoluções.

Equlpomentos com inversor de {requêncio tombém ouxiliom poro

odequor o velocidqde ò produçõo", compleÌo CosÌro.

O empresório Antônio Kipper diz que umo dos di{iculdodes é

o sequêncio de grondes consumos, em processos que durom 24

horos por dio. A produçõo cerômico envolve tronsformoçõo de

motérios-primos poro umo homogeneidode do mosso e que se

encerro num processo de extrusõo, que envolve grondes dispêndios

de energio", explico o proprietório do Cerômicq Kipper. AÌuondo

tombém no consultorio de empresos poro reduçõo de custos de

energio, pelo Energy Mox, ele diz que o setor jó senÌe os novos

volores dos contos. "O mercodo do construçõo estó estognodo.

Nõo hoveró morgem poro tronsferir estes oumentos, fozendo coir o

renÌobilidode." Poro driblqr o situoçõo, Kipper sugere o odequoçõo

do contrqÌo de fornecimenÌo. "Vencido esÌo etopo, porte-se poro

o rocionolizoçõo do consumo, seguido do e{icieniizoçõo."
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Novas tecnologias são aliadas

na fabricação cerâmica

Família Wolke investe em automoção
para melhor atender o setor
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NOVAS ETAPAS DO PROJETO CERAMISTA EMPREENDEDOR GAUCHO
1-ì proieto Ceromisto Empreendedor Goúcho - iniciotivo
\-/ do Sindicer/RS em porcerio com o Anicer e o Sebroe-

RS - Ìeve início neste ono e estó em pleno ondomento. Com
oulos no cidode de Novo Homburgo, o primeiro copocitoçõo Íoi
reoljzodq em morço. Jó no mês de obril se iniciorom os consul-
torios in company nos empresos porticipontes, com o foco poro

o quolificoçõo do Progromo SeÌoriol de Quolidode (PSQ). A
iniciqtivo deu iõo certo que seró implonÌodo lombém no Regiõo

Sul do EsÌodo. Acomponhel

Formoçõo de preço em Novo Homburgo
Com o obletivo de esclorecer os {oÌores que influenciom no

preço dos produÌos, o proieto Ceromisto Empreendedor Goúcho

contou com o curso Formoçõo de Preço. A otividode ocorreu no dio

17 de morço no unidqde do Sebroe em Novo Homburgo e teve o

por-ticipoçõo de 24 empresórios. Ministrqdo pelo consuliorJoir Lonsini,

o copociÌoçõo buscou eslimulor os empresórios o compreenderem

o processa; considerondo os gosÍos e despesos do negócio.

Poro o gestoro do Sebroe-RS no regióes dos Sinos, Coí e Po-

ronhono, Corolino Strock, o otividode teve umo boo repercussõo

entre os porticipontes: "Recebi olguns elogios formois em reloçõo

oo curso/ e ogoro, poro omplior os resultodos do oficino, codo em-
preso portìcipqnte receberó ó horqs de consultoriq poro oplicoçõo

no seu empreendimento.dos conhecimenios odquiridos em oulo".

O próximo curso seró sobre NR-72: Seguronço do Trobolho em

Móquinos e Equrpomenfos, previsto poro 14 de iulho, e os otividodes

estõo progromodos oïé dezembro deste ono.

lnício dos consuhorios
O módulo que envolve o quoli{icoçõo do Progromo Setoriol do

Quolidode (PSQ) e que integro o proieto Ceromisto Empreendedor

Goúcho, com consultorios in compony nos empresos porticiponies,

ieve início no mês de obril. As indústrios pioneiros desto oÌividode

receberom os visitqs de consultores iécnicos do Anicer, que puderom

ver de perto o reolidode dos empresos.

Duronte o oçõo {orom qvoliodos os processos ligodos ò fobri-

coçõo de produtos e suo conformidqde com requisitos do normo

de referêncio e portorios do lnmetro. Tombém foi verificodo o
oproveiÌomento do rendimento móximo dos móquinos e reolizodo

treinomento dos funcionórios poro odo$oçõo o umo novo rotino de

fobricoçõo, com moior controle e sem perdos. Forom inseridos nos

rolinqs {ormulórios de controle de..queimo, Ìestes de deÌerminoçõo

do retroçõo poro levontomento de dodos e onólise de obsorçõo de

óguo e corocterísticos dimensionois dos produtos.

Poro o gerente técnico do Aniceç Bruno Frosson, os mudonços

se re{letem direlomenÌe no quolidode dos produïos: "lsso é bom

poro os empresórios, poro os funcionórios e poro os consumidores".

As oções seguem oié dezembro poro oÌender os cerômicos que

ìnlegrom o proleÌo, de cidodes como Compo Bom, Feliz, RolonÌe,

GrovoÌoí, Vole Reol, Arvorezinho e Condelório.

Proieto chegoró tombém ò regiõo Sul do Estodo
O proleto Ceromisto Empreendedor Goúcho chomou o otençõo

de outros regiões e deve ser expondido poro o Sul do Estodo. A
progromoçõo {oi opresentodo no cidode de Songo Fundo, no CTG
Unìdos do Querêncio, no dio 9 de obril. No oberturo, o presìdente

do Sindicer/RS, Jorge Ritter, destocou o importônciq do uniõo do
setor e íolou do necessidode de monter os empresos odequodos

òs normos de seguronço e o busco pelo e{iciêncio, com quolidode

e menor custo.

O consulÌor técnico do Anicer, Je{erson Lemke, ministrou o

polestro PSQ - A quolìdode como ferromenfo de compefitìvido-

de eÍez umo breve opresentoçõo do Cerqmisïo Empreendedor

Gqúcho. A inovoçõo tecnológico foi o foco do polesiro, em

que Lemke citou o quoliíicoçõo dos produtos cerômicos, coses

de sucesso e o uso do Progromo Setoriol do Quolidode (PSQ)

como diferenciql de competiiividode.

A gerenie regionol Sul do Sebroe-RS, Rosôni Boeiro Ribeiro,

deÌolhou o plono de oções do proieto, que obronge copociïo-

çóes e consultorios gerenciois. A presidente do Associoçõo dos

Cerqmistos de Pelotos, Olgo fuevedo, disse que é importonte

os empresos buscorem melhorio de processos e quolificoçõo de

produtos. Aldo Sontos, proprietório do Cerômico Aldo Sontos, de

Songo Fundo, foi o gonhodor do sorteio de um possoporfe poro

o 44" EnconÌro Nocionol do lndúsÌrio de Cerômico Vermelho,
que seró reolizodo em setembro, em Porto Alegre.

Poriiciporom tombém do evento o consultor técnico do Ani-

cer, Osiris Junior, e outros representontes do Sebroe/RS: Simone

Roymundo Fonteles, Ìécnico do Gerêncio Seloriol do lndústrio,

e o consultoro Lilio GoldschmidÌ.
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