
Benefícios Sociais
• Esporte e Lazer: Projeto “Um sonho de criança” – Aulas de futebol para os filhos dos

funcionários. Além disso, o campo de futebol está disponível para lazer da comunidade.

• Suporte aos Funcionários: tratamento medico e odontológico para os funcionários.

• Educação: As crianças que participam das aulas de futebol devem estar matriculadas e indo à

escola. Durante o primeiro período creditício, a fábrica promoveu um programa de

alfabetização para seus funcionários.

• Contribuições financeiras para uma escola da região.

• Programa “Cozinha Brasil”: Esse programa consiste em ensinar sobre a preparação de

comidas nutritivas e de baixo custo.

• Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) para reintrodução de uma ave ameaçada

de extinção. A área é aberta para visitas escolares.

• Pesquisas Científicas: Parcerias com universidades locais para realização de estudos de

biomassa.

• Reflorestamento de áreas degradadas com espécies nativas, como o IPÊ amarelo e Cedro.

Benefícios Ambientais

• Qualificação Profissional: Investimento no treinamento dos funcionários, incluindo novas

práticas, processos e desenvolvimento em tecnologias mais sustentáveis para a cerâmica.

• Desenvolvimento Tecnológico: Investimento em tecnologias que representem as melhores

práticas no setor, como alta eficiência dos fornos.

Benefícios Econômicos

BANDEIRA & CAPELLI

SAÚDE E ESPORTES / BIODIVERSIDADE

Bandeira e Capelli são duas fábricas localizadas no Estado de Alagoas. As duas fábricas em conjunto possuem aproximadamente

150 funcionários trabalhando na produção de telhas e tijolos estruturais. Em busca de práticas mais sustentáveis na indústria da

construção civil, Sr. Albuquerque abandonou práticas comuns mudando o combustível não-renovável (lenha nativa) para

biomassa renovável, como bamboo, casca de coco, restos de cajueiro, cavaco, Algaroba e madeira de manejo sustentável. Com

essa atitude pioneira, Sr. Albuquerque reduziu as emissões de GEEs, sendo hoje parte do Mercado de carbono. A inserção de

pequenas fábricas do interior do Nordeste do Brasil no cenário internacional alavancou diversas iniciativas que promovem o

desenvolvimento sustentável na região. Com a venda de créditos, a cerâmica investe na valorização dos funcionários e benefícios

para a comunidade local.

Descrição do Projeto
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Contribuição do Projeto Bandeira & Capelli para os ODS 



• Cestas básicas são distribuídas 3 vezes ao ano para os funcionários;

• “Projeto Cozinha Brasil”, um curso realizado para funcionários e membros da comunidade sobre 

educação nutricional que visa ensinar a preparação de pratos saborosos e nutritivos com baixo custo.

• Assistência médica e odontológica para os funcionários;

• Campanha de vacinação contra a H1N1.

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

• Produção sustentável e soluções baixo carbono através da mudança de combustível fóssil para 

biomassa renovável na alimentação dos fornos; 

• As fábricas cerâmicas tem um projeto de eco eficiência de fornos em parceria com o SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Universidade Federal de Alagoas.  

ODS 4: Educação de Qualidade 

• Aulas de alfabetização para os funcionários, realizadas no primeiro período creditício do projeto; 

• Para a participação nas aulas de futebol do projeto “Sonho de criança”, a criança precisa estar 

matriculada e frequentando a escola;

• Assistência financeira para uma escola da região;

• A área de reflorestamento é aberta para visitas escolares, contribuindo para a educação ambiental.

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

ODS 2: Fome Zero e Agricultura Sustentável

Principal Co-Benefício:

Contribuição do Projeto Bandeira & Capelli para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Sr. Albuquerque optou por investir em uma área de

Reserva Privada de Patrimônio Natural (RPPN) dentro do

território da cerâmica, tornando possível proteger uma

ave da Mata Atlântica, o Mutum do Alagoas, que hoje

existe apenas em cativeiro. A reintrodução das espécies

em seu habitat natural é uma forma de recuperar o

ecossistema, assim como contribuir na conscientização e

importância da biodiversidade. Sr. Albuquerque diz que

“Agora nós entendemos a importância ambiental, mas

para nós, o que realmente importa é que o projeto ajuda

a melhorar a qualidade de vida e investir na comunidade.

Isso é uma coisa importante”.

SAÚDE E ESPORTE: 

UM SONHO DE CRIANÇA

BANDEIRA & CAPELLI

SAÚDE E ESPORTES / BIODIVERSIDADE

Desde 2012, Sr. Albuquerque, dono das cerâmicas

Bandeira e Capelli realizou o projeto “Um sonho de

criança”. O objetivo do projeto é encorajar o lazer e

atividades recreacionais para as crianças da comunidade

e deixá-las longe da violência nas ruas, como por

exemplo a inauguração da escola de futebol. Para

participar das aulas, é necessário estar matriculado em

uma instituição educacional. A escola é gerenciada pelo

treinador Ronaldo Santos, que comenta: “Passar a tarde

com eles é um grande prazer, e saber que eles estão

seguros da violência na rua é bastante gratificante.”

BIODVERSIDADE: RECUPERANDO 

A MATA ATLÂNTICA
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Localização
Capela/ AL, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecossistema
Caatinga

Status do Projeto
Verificado (4 ° período de 

monitoramento)

Revalidado até 2026

Validador
TÜV NORD CERT GmbH

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU 

AS EMISSÕES DE

306,269 tCO2e
AO LONGO DE 10 ANOS

E VAI EVITAR MAIS 

148,819 tCO2e
AO LONGO DOS 

PRÓXIMOS 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

• Melhorias nas condições de trabalho para os funcionários com práticas firmes de saúde e segurança do 

trabalho.

• Adoção de tecnologias limpas e ecológicas para substituição de combustível não-renovável para 

biomassa renovável; 

• Pesquisas científicas para desenvolvimento de um forno eco eficiente em conjunto com o SENAI e a 

Universidade Federal de Alagoas. 

ODS 15: Vida Terrestre 
• Redução da quantidade de recursos naturais usados para alimentar os fornos, implementando o uso 

de biomassa renovável no lugar de lenha da Caatinga, o que reduz o desmatamento da Região; 

• O uso de biomassa renovável reduz o desmatamento da região e consequentemente evita a perda 

de biodiversidade; 

• Proteção da ave ameaçada de extinção, Mutum-de-Alagoas;

• Reflorestamento de áreas degradadas. 

ODS 13: Ação contra a Mudança Global do Clima 
• A partir da substituição de lenha nativa por biomassa renovável, as cerâmicas Bandeira e Capelli se 

tornaram um projeto de carbono neutro; 

• Proteção contra o desmatamento do Bioma Caatinga. 

ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura 

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Contribuição do Projeto Bandeira & Capelli para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

BANDEIRA & CAPELLI

SAÚDE E ESPORTES / BIODIVERSIDADE

https://www.youtube.com/watch?v=rVlGx9hTCb0&t=6s
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000017

