
Benefícios Sociais

• Inclusão social: Contratação de mulheres e deficientes.

• Educação Ambiental: Criação de personagem e história em quadrinhos para promover a

conscientização ambiental dos colaboradores e comunidade local.

• Colaborador: Parceria com universidades para incentivar o estudo.

• Responsabilidade Social: Apoio à instituições locais.

• Meio ambiente: Construção de estufa onde estão sendo cultivadas mudas de Ipê e outras

árvores nativas da Mata Atlântica para a recuperação de matas ciliares degradadas.

• Qualidade do ar: Monitoramento das emissões atmosféricas a cada seis meses.

• Vencedora do Prêmio Sebrae/MG de Práticas Sustentáveis 2011.

Benefícios Ambientais

• Investimento em certificação de qualidade dos produtos pelo Centro Cerâmico do Brasil.

• Acesso dos produtos cerâmicos a novas oportunidades de mercado.

• Investimento na infra estrutura: Melhoria nas condições de trabalho.

Benefícios Econômicos

ITUIUTABA

EDUCAÇÃO E CULTURA

Ituiutaba é uma indústria de Cerâmica Vermelha localizada no estado de Minas Gerais. Até o ano de 2008, a fábrica utilizava

lenha nativa extraída do bioma Cerrado, uma fonte não renovável de energia, para alimentação dos seus fornos. Com o objetivo

de reduzir seu impacto ambiental, a Ituiutaba iniciou um projeto de energia renovável que envolve o uso de biomassas

renováveis, como serragem e cavacos de madeira, para gerar energia. Tal iniciativa reduz as emissões de carbono para a

atmosfera e também resulta em ações que beneficiam a comunidade local e melhoram as condições de trabalho dos

funcionários.

Descrição do Projeto
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Contribuição do Projeto Ituiutaba para os ODSs



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

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

• Fornos de alta eficiência na produção das peças

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 Ituiutaba para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da ONU 

A Ituiutaba desenvolve desde 2012 o projeto “Plantando sementes, Melhorando o mundo”.

O projeto objetiva plantar 65.000 árvores nas matas ciliares do município para proteção dos

cursos d’água. Para isso ser possível, a Cerâmica construiu um viveiro de mudas na fábrica,

no qual cultiva espécies nativas da Mata Atlântica, como ipê-amarelo, cedro rosa, entre

outras. Também, a Cerâmica desenvolveu e distribuiu cartilhas educativas entre os

funcionários e em três escolas do município. Já foram plantadas 4.000 mudas nas matas

ciliares degradadas da cidade. O plantio foi realizado pelos funcionários, crianças das

escolas envolvidas no projeto, e estudantes da faculdade local. “A participação de todos é

fundamental para o sucesso da iniciativa”, diz o Sr. Eugênio, proprietário da Cerâmica.

PLANTANDO SEMENTES, MELHORANDO O MUNDO

ITUIUTABA

EDUCAÇÃO E CULTURA

• 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 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima
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Localização
Ituiutaba/ MG, Brasil

Tipo de Projeto
Energia Renovável

Ecosistema
Cerrado

Status do Projeto
Verificado 

(2º Monitoramento)

Validador
TÜV Nord e Ibope.

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU 

AS EMISSÕES DE

317,745 tCO2e
AO LONGO DE 10 ANOS

E VAI EVITAR MAIS 

136,230 tCO2e
AO LONGO DOS 

PRÓXIMOS 10 ANOS

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Ituiutaba para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da ONU 

ITUIUTABA

EDUCAÇÃO E CULTURA

https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000579

