
Benefícios Sociais

• Desenvolvimento da comunidade: Construção de sede para a Associação de

produtores rurais de açaí e de um Centro de Educação Profissional no município.

• Bem estar do trabalhador: Construção de espaço para os trabalhadores com

computador, refeitório e auditório.

• Limpeza pública: A Cerâmica contribuiu com a campanha municipal “Mutirão de

limpeza”, na qual emprestou caminhões e mão de obra para coletar lixo e realizar a

limpeza da cidade.

• Reflorestamento: Plantio de 28.000 mudas de Acacia Mangium.

• 100% de biomassa renovável: Utilização de caroço de açaí, casca da castanha do Pará e

serragem como combustível.

• Produção mais limpa: Realização de estudos do processo produtivo para reduzir o

impacto ambiental causado pela Cerâmica.

Benefícios Ambientais

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

• Aumento de recursos financeiros para investimentos socioambientais, com a venda dos

créditos.

• Avanço tecnológico: Construção de novos fornos e instalação de controle de queima

nos fornos.

Benefícios Econômicos

BARBOSA
COMUNIDADE

Barbosa é uma Cerâmica produtora de tijolos localizada na região norte, no município de São Miguel do Guamá (PA). A

fábrica utilizava lenha nativa da Amazônia como combustível para produzir as peças cerâmicas. Com o objetivo de mudar

essa realidade, em 2007, a fábrica passou a abastecer os fornos apenas com combustíveis renováveis, como caroço de

açaí, casca da castanha do Pará e serragem. A troca de combustível proporcionou redução de emissão de Gases de Efeito

Estufa para a atmosfera, e possibilitou participação no mercado internacional de carbono. Hoje, a Barbosa gera créditos de

carbono, e com a receita proveniente da venda dos créditos reinveste na modernização da fábrica e em benefícios para os

trabalhadores e comunidade local.
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Contribuição do Projeto Barbosa para os ODGs



• A Cerâmica distribui Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) e é rígida quanto ao uso

• A fábrica possui todos os programas obrigatórios de segurança no trabalho

• A fábrica utiliza biomassa como combustível para produzir suas peças sendo Carbono Neutro

• Fornos de alta eficiência na produção das peças

ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima

• A partir da mudança de combustível, de lenha nativa para biomassa, o projeto se tornou
carbono neutro

• Proteção contra o desmatamento do Bioma Amazônico

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

• Melhoria nas condições de trabalho dos funcionários e fortes práticas de saúde e segurança
na fábrica

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

Destaque do Projeto
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Contribuição do Projeto Barbosa para 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Produto tradicionalmente consumido na região norte, o açaí alimenta toda uma cadeia

produtiva e gera renda para inúmeras famílias brasileiras. Reconhecendo a importância

do fruto para o desenvolvimento da região, a Cerâmica Barbosa está atuando em

conjunto com a Associação de Produtores de Açaí de São Miguel do Guamá (ABEVA). A

Barbosa está construindo a sede para a Associação e também compra os caroços de

açaí para utilização como combustível nos fornos cerâmicos. Segundo o presidente da

Associação, Sr. Eliézer, “Antigamente o caroço ficava no meio da rua, tínhamos que

pagar para jogar fora. Segundo o presidente da Associação, Sr. Eliézer, “Antigamente o

caroço ficava no meio da rua, tínhamos que pagar para jogar fora. Antigamente o

caroço ficava no meio da rua.

AÇAÍ E DESENVOLVIMENTO LOCAL

BARBOSA
COMUNIDADE
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Localização
São Miguel do Guamá/ PA,
Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Amazônia

Status do Projeto
Verificado 
(6º Monitoramento)

Validador
Earth Hood, Bureau Veritas,
TÚV Nord; TÚV Rheiland; URS.

ESSE PROJETO JÁ SALVOU

60 HECTARES
DO BIOMA AMAZÔNICO

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU 
AS EMISSÕES DE

192.630 tCO2e
AO LONGO DE 10 ANOS

E VAI EVITAR MAIS 

19.971 tCO2e
AO LONGO DOS PRÓXIMOS 

10 ANOS

Video

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Barbosa para 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

BARBOSA
COMUNIDADE

http://www.sustainablecarbon.com/comunidade/barbosa/
http://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000229

