
Benefícios Sociais

• Investimento em educação para a comunidade local: doações de recursos para instituições educacionais da

região

• Apoio à cultura e lazer na comunidade: Patrocínio de time de futebol e de grupo de cultura folclórica

pernambucana.

• Intensificação de ações de cidadania: Contribuição com materiais de construção à Polícia Militar (Força Tarefa)

de Pernambuco.

• Redução da pressão sobre o bioma Caatinga: Reflorestamento de eucalipto com plano de manejo sustentável.

• Aprimoramento da gestão ambiental no processo produtivo: Monitoramento das emissões atmosféricas.

• Gestão econômica dos recursos: Instalação de telhas translúcidas para reduzir o consumo de energia elétrica.

Benefícios Ambientais

• Foco na competitividade: A cerâmica vem intensificando o controle de qualidade dos produtos para se

consolidar como marca diferencial

• Desenvolvimento tecnológico: Investimento em tecnologias que representam melhores práticas tecnológicas do

setor, como equipamentos para automatização do processo produtivo.

Benefícios Econômicos

BUENOS AIRES

RECURSOS HUMANOS

Buenos Aires é uma Cerâmica produtora de tijolos do interior de Pernambuco. A fábrica utilizava lenha nativa da Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro,

como combustível para produzir peças cerâmicas. Para reduzir seu impacto ambiental, em 2010, 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

glicerina, algaroba e lenha de plano de manejo. 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.

Descrição do Projeto
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Contribuição do Projeto Buenos Aires para os ODGs



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

• A cerâmica possui os programas obrigatórios de segurança no trabalho, assim como palestras.

• 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

• As emissões da cerâmica são monitoradas por equipamento eletrônico que manda os monitoramentos.

• Proteção contra o desmatamento do Bioma Cerrado

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

Destaque do Projeto:
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Contribuição do Projeto Buenos Aires para os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Desde o início de suas atividades, o Sr. Rodolfo, dono da fábrica vem buscando medidas inovadoras para

aumentar sua competitividade no mercado local. O projeto de carbono tornou-se peça importante para

viabilizar seus planos de expansão que envolve novas tecnologias, melhorias nas condições de trabalho, e

gestão ambiental como valor agregado para seu negócio. Para Rodolfo “é uma honra fazer parte do mercado de

carbono, e os créditos poderão viabilizar projetos de desenvolvimento sustentável, que trarão melhorias para a

cerâmica e aos trabalhadores”.

INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA CERÂMICA

ODS 15: Vida Terrestre

• Plantação de 50 hectares de sementes de eucalipto na área no entorno da cerâmica.

BUENOS AIRES

RECURSOS HUMANOS



sustainable carbon.com |  +55 11 2649.0036  |  info@sustainablecarbon.com

Localização
Buenos Aires/ PE, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Caatinga

Status do Projeto
Verificado 

(1º Monitoramento)

Validador
Bureau Veritas

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

209.428 tCO²e

NO PERÍODO DE 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
The Gold Standard®

Contribuição do Projeto Buenos Aires para os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

BUENOS AIRES

RECURSOS HUMANOS

http://www.sustainablecarbon.com/destaque/buenos-aires-goldstandard/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000003777

