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SUSTENTABILIDADE

E MEIO AMBIENTE
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Sustentabilidade e meio ambiente é uma das premissas 
da São José Industrial.

Iluminação

A nova planta da São José Industrial recebeu um cuidado especial em sua estrutura visando 
ser auto sustentável em diversos níveis e cuidar do meio ambiente. 

Nesta nova planta foram investidos em PELE DE VIDRO 
que garantem uma iluminação natural para os prédios 
Administrativo, Auditório e Refeitório. As películas de vi-
dro ajudam a reduzir o consumo de energia elétrica. 

O prédio industrial conta em seu telhado com o sistema 
de “DOMUS PRISMÁTICO”, vincos especiais que fazem 
a captação da iluminação solar externa, distribuindo-a 
pelo interior do ambiente. 

Além do “DOMUS PRISMÁTICO”, este espaço também 
conta com sistema de luminosidade automático que em 
casos de dia com pouca luminosidade solar, fazem a lei-
tura do ambiente acendendo os setores de iluminação 
para compensar a falta de luminosidade, tudo de forma 
automática ou se necessário, através do comando do 
operador.

A fábrica utiliza em sua totalidade o sistema de ilumi-
nação em LED que garante uma economia de até 80% 
de energia se comparado com as iluminações convencio-
nais atuais no mercado. 
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Sistema de exaustão e troca de ar 
O prédio industrial conta em seu telhado com o sistema 
de “LANTERNIN” que tem a função de realizar a troca de 
ar com maior e� ciência. 

A linha de pintura, solda, rebarbação, máquina a la-
zer, plasma e robôs de solda contam com sistemas de 
exaustão com � ltros responsáveis pela puri� cação do 
ar � ltrando-o por diversas vezes, eliminando os gazes e 
fuligem produzidos durante o processo de produção, ga-
rantindo que seja lançado ao meio ambiente, puri� cado.

A estrutura do telhado 1.2 metros afastada da parede, 
somadas as mais de 280 persianas ao seu redor e por-
tões de acesso, auxiliam na captação do ar que somados 
aos “LANTERNIN” no telhado, também otimizam a troca 
de ar.

O sistema de ar condicionado central disponíveis nos 
demais prédios anexos, garante maior estabilidade de 
temperatura e redução no consumo de energia durante 
a sua operação. 
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Coleta seletiva

Processos de produção e sistema de pintura

Há cerca de cinco anos a São José Industrial vem im-
plementando a cultura de coleta seletiva. Na nova, esta 
cultura é reforçada diariamente através dos processos 
de separação do lixo em todos os setores da fábrica, que 
vai desde o prédio administrativo e cozinha, até os resí-
duos contaminados que inicialmente são destinados a 
“CENTRAL DE RESÍDUOS” e classi� cados neste prédio 
construído para a armazenagem correta.

Empresas especializadas em reciclagem industrial devi-
damente registradas são contratadas para darem o des-
tino correto ao lixo gerado na indústria seja ele metal, 
madeira, vidro, orgânico e contaminados. 

Um dos maiores investimentos desta nova planta foram as duas linhas de pintura (estacionária e contínua), conside-
rados um dos mais modernos do setor. Este sistema conta com duas câmeras de jato de granalha para preparação 
de superfícies para a pintura, o que garante um processo livre de produtos químicos.

A São José Industrial opta por trabalhar com tintas sem contaminantes, livres de matais pesados que além de evitar 
danos a saúde dos operadores do processo, re� ete positivamente para o meio ambiente. 

Já em nosso processo de produção deixamos de utilizar o ÓLEO MINERAL que em contato com a pele, forma uma 
barreira na superfície, impedindo que a água evapore ou seja, ele tampa os poros e evita o ressecamento da pele, 
neste novo processo, passamos a utilizar o ÓLEO VEGETAL que em contato com a pele, apresenta melhor desempe-
nho para hidratação e nutrição. Eles são formados por trigliceróis.
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ETE e ETEI - Estação de tratamento de e� uentes

SALUBRIDADE

Licenciamento FEPAM
Licença de operação 4817 / 2018.

Valida até 14/08/2023.

ETE - A Estação de Tratamento de E� uentes Sanitários é 
realizado por atividade biológica, atendendo as orienta-
ções da Licença Ambiental de Operação. 

ETEI - (Estação de Tratamento de E� uente Industrial) 
“Lavagem de veículos” 

O sistema de tratamento do e� uente da lavagem de ve-
ículos é composto por uma caixa retentora de sólidos 
grosseiros, seguido da caixa separadora água e óleo, 
sendo destinado para um tanque de equalização (tem 
como � nalidade regularizar as vazões e homogeneizar 
o e� uente). Após o e� uente é destinado para o tanque 
misturador/decantação, onde são empregados os pro-
cessos físico-químicos de � oculação e coagulação. Por 

� m, o e� uente tratado passa por um � ltro de carvão 
ativado e é destinado para o tanque de reuso. O lodo 
originado no processo de tratamento, em razão da sedi-
mentação e decantação é � ltrado, coletado e destinado 
como resíduo Classe I (perigoso) adequadamente para 
empresa licenciada.
Nesta estação de tratamento são realizados processos 
físico-químicos, diferentemente da ETE (biológica), o que 
permite que a água seja reutilizada com boa qualidade 
para a � nalidade de lavagem de veículos. Em se tratando 
do reuso de água na lavagem de veículos, por se tratar 
de uma atividade com utilização de elevados volumes 
de água e geração de e� uentes, a água de reuso surge 
como alternativa potencial no gerenciamento deste re-
curso.

A São José Industrial se preocupa com o meio ambiente e também com a saúde dos seus funcionários, neste sentido 
vem investindo na sustentabilidade, segurança e proteção da sua equipe.

Laudos técnicos emitidos no ano de 2018 pela Unimed Alto Uruguai, apontam que toda as ações e investimentos 
nesta nova planta, tornaram a empresa SALUBRE, o que efetivamente mantém o compromisso com as pessoas e 
para com o meio ambiente.
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