
Com a renda proveniente da venda dos créditos de carbono, a Buenos Aires optou por investir em um 

ambiente favorável à segurança e bem-estar dos trabalhadores. A Cerâmica garante o correto uso 

dos equipamentos de proteção individual e coloca em prática programas de saúde ocupacional. “A 

gente acredita que funcionário bom e alegre é aquele com saúde, e nós aqui primamos pela saúde dos 

funcionários” afirma Sr. Oliva, gerente da Cerâmica. 

Informações Técnicas 

ESSE PROJETO REDUZIRÁ 

209.428 tCO²e 

NO PERÍODO DE 10 ANOS 

Localização 

Buenos Aires/ PE, Brasil 

 

Tipo de projeto 

Biomassa Renovável 

 

Ecossistema 

Caatinga 

 

Status do Projeto 

Validado 

 

Validador 

Ibope 

 

Vídeo 

 

Registro 

Markit™ Enviromental 

 

Standards 

The Gold Standard® 

Benefícios Sociais 
• Consulta pública: Realização de reuniões com a presença de 

membros da comunidade e organizações para esclarecer o projeto 

e fornecer uma oportunidade para que as partes interessadas 

discutissem e opinassem sobre o projeto. 

• Apoio à cultura e lazer na comunidade: Patrocínio de time de 

futebol e de grupo de cultura folclórica pernambucana. 

• Redução da pressão sobre o bioma Caatinga: Reflorestamento de 

eucalipto com plano de manejo sustentável. 

• Aprimoramento da gestão ambiental no processo produtivo: 

Monitoramento das emissões atmosféricas. 

• Gestão econômica dos recursos: Instalação de telhas translúcidas 

para reduzir o consumo de energia elétrica. 

Benefícios Ambientais 

• Foco na competitividade: A cerâmica vem intensificando o controle 

de qualidade dos produtos para se consolidar como marca 

diferencial 

• Desenvolvimento tecnológico: Investimento em tecnologias que 

representam melhores práticas tecnológicas do setor, como 

equipamentos para automatização do processo produtivo. 

 

Benefícios Econômicos 

Buenos Aires é uma Cerâmica produtora de tijolos do interior de Pernambuco. A fábrica utilizava lenha nativa da 
Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, como combustível para produzir peças cerâmicas. Para reduzir seu 
impacto ambiental, em 2010, a fábrica optou por tornar sua produção mais sustentável. Assim, interrompeu o uso 
de lenha nativa e investiu em equipamentos que possibilitam a alimentação dos fornos com biomassa renovável, tais 
como glicerina, algaroba e lenha de plano de manejo. Além disso, as Cerâmicas envolvem e incentivam a 
participação das partes interessadas, por meio de consultas públicas. O projeto segue o padrão The Gold Standard®, 
apoiado pela WWF, que, atualmente, é a certificação mais rigorosa a nível mundial para projetos de redução de 
emissão de GEEs. 
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