
Benefícios Sociais

• Incentivo ao esporte: Patrocínio de eventos, escolas e campeonatos esportivos do

município.

• Inclusão social: Contratação de mulheres

• Responsabilidade Social: Contribuição com recurso financeiro e materiais de construção para

instituições e membros da comunidade local.

• Limpeza pública: Em parceria com a prefeitura, a Cerâmica disponibilizou máquinas e mão-

de-obra para a realização de Mutirão de Limpeza no município.

• Gestão de resíduos: Reutilização dos resíduos da produção.

• Água: Aproveitamento da água da chuva no processo produtivo.

Benefícios Ambientais

• Modernização: Renovação da frota veicular, construção de banheiros e instalação de

grades de proteção nos maquinários.

• Expansão do mercado: Novos clientes interessados em produção sustentável.

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

Benefícios Econômicos

LUARA

EDUCAÇÃO E CULTURA

Luara é uma empresa produtora de tijolos localizada no interior do estado de SP, no município de Panorama. A fábrica utilizava

lenha nativa do Cerrado como combustível para produzir peças cerâmicas. Para reduzir seu impacto ambiental, em 2006, a

fábrica optou por produzir de modo mais sustentável, e se tornou a primeira empresa no setor cerâmico de SP a desenvolver

um projeto de crédito carbono. Para isso ser possível, a Luara interrompeu o uso de lenha nativa e investiu em equipamentos que

possibilitam a alimentação dos fornos com biomassa renovável. Além disso, com a renda proveniente da venda dos créditos de

carbono, a fábrica investe na modernização, e gera benefícios para a comunidade do entorno.

Descrição do Projeto
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Contribuição do Projeto Luara para os ODSs



• A cerâmica oferece Equipamento de Proteção Individual (EPI) e é rígido em relação ao seu uso.

•

• Um técnico visita a cerâmica todo ano para verificar os níveis de som e temperature.

• A cerâmica patrocina um time de futebol e possui parceria com o Bureau Municipal de Esportes.

• A fábrica usa biomassa como combustível para produzir suas peças cerâmicas no lugar de lenha

native.

• Fornos de alta eficiência no processo produtivo.

ODS 14: Vida na água

• Todo ano é realizado um evento chamado EcoRotary, onde as pessoas da comunidade se juntam

para limpar o rio Paraná. A cerâmica participa do evento, assim como realiza doações.

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

Destaque do Projeto:
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Contribuição do Projeto Luara para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da ONU 

Em parceria com a ONG ECFA desde sua fundação, a Nova Dutra está transformando o

futuro de pessoas no interior do RJ. A instituição já atendeu mais de 800 membros da

comunidade local através da realização de atividades culturais. Hoje, a Cerâmica promove

aulas de artesanato gratuitas para a comunidade por meio de duas professoras capacitadas

pelo projeto “Aulas de Cerâmica”. Segundo Sra. Ione, professora de artesanato, “Eu estava

desempregada, e resolvi fazer o curso de artesanato de um ano que a Cerâmica me

proporcionou. Com isso, tive a oportunidade de começar a trabalhar e hoje trabalho para a

Nova Dutra ensinando artesanato à outras pessoas da comunidade”.

EM BUSCA PELAS BOAS PRÁTICAS NO SETOR CERÂMICO

LUARA

EDUCAÇÃO E CULTURA
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Localização
Panorama/ SP, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Cerrado

Status do Projeto
Verificado 

(3º Monitoramento)

Validador
TÚV Nord; 

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

94.499 tCO2e

NO PERÍODO DE 10 ANOS

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

LUARA

EDUCAÇÃO E CULTURA

Contribuição do Projeto Luara para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da ONU 

https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000230

