
Benefícios Sociais

• “CGM em Ação”: Evento gratuito educativo, no qual promoveram serviços médicos e de

higiene pessoal para as comunidades vizinhas.

• Aberta ao público: Visitas monitoradas semanalmente.

• Inclusão social: Contratação de mulheres e deficientes.

• Incentivo ao esporte: Construção de campo de futebol oficial para funcionários e

comunidade participarem de campeonatos.

• Conservação do patrimônio natural: Parceria com o Geopark Araripe para contribuição na

conservação dos geossítios do Sertão nordestino.

• Parceria com associação de coletores de resíduos de madeira para uso como biomassa

renovável.

• Manejo Florestal: Realização de três manejos florestais próprios para utilização como

biomassa renovável.

Benefícios Ambientais

• Desenvolvimento tecnológico: Investimento em tecnologias que representam melhores

práticas tecnológicas do setor, como fornos de maior eficiência e monitoramento da

queima.

• Divulgação das práticas ambientais: Vencedora do Prêmio FIEC por Desempenho

Ambiental 2011

• Acesso dos produtos cerâmicos a novas oportunidades de mercados.

Benefícios Econômicos

CGM

COMUNIDADE

CGM é uma Cerâmica produtora de telhas e tijolos localizada na região nordeste, no município de Crato (CE). A fábrica utilizava

lenha nativa da Caatinga como combustível para produzir peças cerâmicas, o que agravava o desmatamento do segundo bioma

mais vulnerável do Brasil. Com o objetivo de mudar essa realidade, em 2006, a fábrica passou a abastecer os fornos apenas com

combustíveis renováveis, tais como serragem e madeira de manejo florestal. A troca de combustível proporcionou a redução de

emissão de GEEs para a atmosfera, e possibilitou participação no mercado internacional de carbono. Hoje, a CGM 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 Gomes de Mattos para os ODSs



• A Cerâmica distribui Equipamento de Proteção Individual (EPI) e é rígida quanto ao seu uso

• A fábrica possui um técnico de segurança do trabalho responsável pelas boas práticas da segurança

na cerâmica

• A fábrica utiliza biomassa como combustível para produzir suas peças se tornando 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 Caatinga

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

Principal Co-Benefício
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Contribuição do Projeto Gomes de Mattos para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

A Cerâmica Gomes de Mattos vem dialogando com diversos atores da comunidade local em

busca de contribuir com o desenvolvimento da região. Um dos projetos é em parceria com a

ONG Aquase, a Cerâmica cede sua área de Plano de Manejo para a ONG desenvolver

atividades de preservação e observação de pássaros. Também, três vezes por ano a Cerâmica

promove o evento CGM em Ação que oferece diversos serviços e entretenimento para a

população gratuitamente. Além disso, a Cerâmica construiu um campo de futebol para que

os funcionários e comunidade tenham acesso à prática esportiva. Segundo o engenheiro da

Cerâmica, Sr. Stephenson, “Quando a Cerâmica deu início às atividades socioambientais,

percebemos que nosso trabalho não deve se restringir apenas a atividades dentro da empresa”.

CGM EM AÇÃO

ODS 15: Vida Terrestre

• A cerâmica Gomes de Mattos possui 3 áreas de manejo florestal sustenável: Fazenda Pau Dárco e

Bonfim com 2,124 hectares, Fazenda Boqueirão com 2,344 hectares e Fazenda Cana Brava com 422

hectares

CGM

COMUNIDADE
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Localização
Crato (CE), Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Caatinga

Status do Projeto
Verificado 

(4º Monitoramento)

Validador
TÜV Rheinland; TÜV Nord

e Bureau Veritas

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU 

EMISSÕES DE

283,420 tCO2e
DURANTE 10 ANOS

E VAI EVITAR MAIS

479,970 tCO2e
NOS PRÓXIMOS 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Gomes de Mattos para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

CGM

COMUNIDADE

http://www.sustainablecarbon.com/comunidade/cgm/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000135

