
Benefícios Sociais

• Incentivo a cultura local: Localizada na “capital do forró”, a Cerâmica apoia música para

divulgar a cerâmica e as iniciativas ambientais.

• Oportunidade de trabalho: Projeto desenvolvido junto ao Instituto Federal de

Pernambuco(IFPE) para contratação de estagiários para a área de segurança.

• Bem estar do trabalhador: Parceria com o SESI para alfabetização, capacitação profissional

e ginástica laboral para os funcionários.

• A Cerâmica monitora anualmente as emissões atmosféricas de material particulado.

• Utiliza quatro diferentes tipos de biomassa: Poda de cajueiro, casca de coco, resíduos de

madeira e algaroba.

• “Eu protejo o Tatu-bola”: programa de proteção e conservação do Tatu-bola, espécie

exclusiva brasileira.

Benefícios Ambientais

• Introdução de novas tecnologias: Instalação de controle digital da queima e

reaproveitamento do calor dos fornos nos secadores das peças cerâmicas.

• Investimento em análise de qualidade dos produtos em laboratórios da região.

• Aumento do número de clientes graças a maior divulgação dos projetos ambientais

desenvolvidos.

Benefícios Econômicos

Kitambar é uma pequena empresa produtora de tijolos e telhas localizada na região agreste, no município de Caruaru (PE). A

fábrica utilizava lenha nativa da Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, como combustível para produzir peças cerâmicas.

Para reduzir seu impacto ambiental, em 2007, 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

resíduos de poda de caju e casca de coco. Essa mudança proporcionou a redução de emissão de GEEs para a atmosfera e a

geração de créditos de carbono. Além disso, desde a implantação do projeto, a fábrica investe na modernização, e gera

benefícios para a comunidade do entorno.
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• A Cerâmica distribui Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) e é rígida quanto ao uso

• A fábrica possui um engenheiro responsável pelas boas práticas da segurança na cerâmica

• A cerâmica possui o CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e outros programas

obrigatórios de segurança no trabalho

• Vacinação de H1N1 para todos os funcionários

• A cerâmica possui vários projetos de treinamento e educação para seus funcionários, como por

exemplo: como vender produtos cerâmicos, usabilidade responsabilidade e conservação de EPIs, como

evitar acidentes, produção sustentável entre outros

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

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

• Fornos de alta eficiência na produção das peças

ODS 4: Educação de Qualidade

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

Destaque do Projeto
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Contribuição do Projeto Kitambar para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

A Kitambar possui parceria com o ICIA, Instituto do Câncer Infantil do Agreste, o qual fornece

tratamento médico para crianças com câncer. Segundo a gerente executiva do hospital, Sra.

Suarez, “A Cerâmica Kitambar é uma parceira maravilhosa, só de tirar nossa preocupação em

relação à construção dos prédios já é um ganho muito grande”. Além desta iniciativa, a

Cerâmica construiu um centro para recuperação de usuários de drogas na comunidade

vizinha da fábrica. “Desde o princípio a Kitambar esteve conosco, todos os alojamentos, toda

área construída foi feita por ela” conta Sr. Wagner, representante do centro. O Sr. Barbosa,

proprietário da Cerâmica, afirma “é um trabalho que mexeu muito com a gente. São pessoas

que não tem condição financeira realizando um projeto de tanta grandeza”.

PARCEIROS DA SAÚDE: APOIO A COMUNIDADE DE CARUARU

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
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Localização
Caruaru / PE, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Caatinga

Status do Projeto
Verificado 

(5º Monitoramento)

Validador
Bureau Veritas, Ibope

ESSE PROJETO JÁ SALVOU

155 HECTARES
DO BIOMA CAATINGA

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

417.800 tCO2e
NO PERÍODO DE 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®
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http://www.sustainablecarbon.com/destaque/kitambar/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000292

