
Benefícios Sociais

• Oferecimento de cursos de alfabetização e formação básica para jovens e adultos da comunidade.

• Contribuição para a ONG Viver a Vida, que ajuda o complexo do alemão.

• Inclusão social: Contratação de mulheres e portadores de deficiência.

• Moradia para cerca de 20 trabalhadores.

• Incentivo ao esporte: Patrocínio de atividades esportivas na comunidade

• 100% combustível renovável: Toda biomassa utilizada provém de resíduos de indústrias/ associações locais.

• Reaproveitamento: Toda cinza gerada no processo produtivo são reutilizadas para selar as portas dos fornos.

• Qualidade do ar: Instalação de lavador de gases na chaminé.

• Utilização da água da chuva no processo produtivo.

Benefícios Ambientais

• Acesso dos produtos cerâmicos a novas oportunidades de mercados.

• Avanço tecnológico: Investimento em tecnologias que representam melhores práticas tecnológicas do setor.

• Investimento na capacitação dos trabalhadores: Há um plano de capacitação anual para todos os funcionários.

Benefícios Econômicos

ARROZAL, GGP E SUL AMÉRICA

EDUCAÇÃO E CULTURA

As Cerâmicas Arrozal, GGP e Sul América, localizadas no estado do Rio de Janeiro, utilizavam óleo pesado (BPF) como combustível para queima das peças.

Esse óleo é um combustível fóssil derivado de petróleo, que durante a queima gera fuligem e causa danos ao sistema respiratório. Além disso, trata-se de um

combustível altamente poluente e de elevada contribuição para o aquecimento global. Frente a isso, as cerâmicas em 2006, decidiram substituir o uso do

óleo por biomassa renovável (fonte limpa de energia) como combustível de seus fornos. Essa mudança, além de reduzir as emissões de gases causadores de

efeito estufa e, consequentemente, gerar créditos de carbono, promove o desenvolvimento sustentável da comunidade que vive nos arredores.
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Contribuição do Projeto Arrozal, GGP e Sul América para os ODSs



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

• A cerâmica possui a comissão interna de prevensão de acidentes (CIPA) e possui os programas obrigatórios de segurança no

trabalho, além da norma NR-9 e o NR-7

• Um medico visita a cerâmica periodicamente para examiner a saúde dos funcionários

• 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 Cerrado

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 Projeto Arrozal, GGP e Sul América 

para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

A Cerâmica patrocina grupos de Maracatu de Nazaré da Mata, conhecida como a capital estadual dos

Maracatus. Maracatu é uma manifestação cultural da música folclórica pernambucana, representada por

trabalhadores simples que tocam instrumentos de percussão e confeccionam suas roupas com fortes cores e

brilho. A maior parte dos trabalhadores da Cerâmica e seus familiares participam desses grupos, e se

apresentam todo ano. Segundo a proprietária da Cerâmica, Sra. Fabiana, “temos a preocupação de apoiar,

incentivar e ajudar financeiramente esses grupos. Os grupos de Maracatu são muito importantes para nossa

região, mostram a diversidade cultural do povo brasileiro para nossos filhos e fomentam a economia local,

principalmente através do turismo”. Essa iniciativa ajuda a preservar e difundir a cultura do estado de

Pernambuco.

CULTIVO DO BEM

ARROZAL, GGP E SUL AMÉRICA

EDUCAÇÃO E CULTURA
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Localização
Três Rios e Itaboraí/ RJ, 

Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Mata Atlântica

Status do Projeto
Verificado 

(3º Monitoramento)

Validador
Bureau Veritas; TÜV Nord; 

TÜV Rheinland

ESSE PROJETO 

CONTRIBUI PARA

4 DE 17 ODS

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

196.978 tCO2e
NO PERÍODO DE 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Projeto Arrozal, GGP e Sul América 

para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

ARROZAL, GGP E SUL AMÉRICA

EDUCAÇÃO E CULTURA

http://www.sustainablecarbon.com/projetos/ggp-e-sul-america/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000230

