
Benefícios Sociais

• Consulta pública: Realização de reuniões com a presença de membros da comunidade

e organizações para esclarecer o projeto e fornecer uma oportunidade para que as

partes interessadas discutissem e opinassem sobre o projeto.

• Criação do Programa “Valorização do EPI” para incentivar que os colaboradores usem os

equipamentos de proteção individual.

• Conservação da biodiversidade: Parceria com o IBAMA para reintrodução de animais

silvestres vítimas de tráfico.

• Manejo Florestal: Realização de Plano de manejo florestal sustentável

• Dia do meio ambiente: Plantio de 3000 mudas nativas

Benefícios Ambientais

• Avanço tecnológico: Implantação de injetores de biomassa que introduzem o

combustível dentro do forno, fazendo com que os funcionários não fiquem expostos ao

calor.

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

Benefícios Econômicos

GS CEARÁ
ÁGUA

O projeto é composto por cinco Cerâmicas do Grupo Tavares: Antônio, Eliane, Ceará, Ceagra e Santa Rita. Todas as fábricas

estão localizadas na região nordeste do Brasil, no estado do Ceará. O foco do projeto é permitir a substituição da lenha

nativa (biomassa lenhosa não renovável) por diversas biomassas renováveis. A troca de combustível resulta na redução de

emissão de Gases do Efeito Estufa e desencoraja o desmatamento para obtenção de lenha. Além disso, as Cerâmicas

incentivam a participação das partes interessadas, por meio de consultas públicas. O projeto segue o padrão The Gold

Standard®, apoiado pela WWF, que, atualmente, é a certificação mais rigorosa a nível mundial para projetos de redução de

emissão de Gases do Efeito Estufa.

Descrição do Projeto
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Contribuição do Projeto GS Ceará para os ODGs



• Controle permanente da qualidade do ar graças à diminuição do consumo de combustível fóssil
devido à chaminé que controla as emissões atmosféricas.

• Energia total gerada a partir de fontes renováveis

• O projeto melhorou as condições de trabalho em todos os setores de produção movimentando
mais segmentos de produção.

ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

• Ao mudar o combustível da madeira nativa para a biomassa, o projeto do Ceara Bundled
tornou-se um Projeto Carbono Neutro

• Também está envolvido na proteção contra o desmatamento do bioma Caatinga

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

Principal Co-Benefício:
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Contribuição do Projeto GS Ceará para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Em 2014, o Grupo Tavares em busca de parceiros para produzir de maneira mais

sustentável, iniciou um projeto de reutilização de águas industriais. A água utilizada

hoje no processo produtivo de uma das Cerâmicas do grupo é proveniente da empresa

AMBEV. O efluente industrial tratado da AMBEV é levado à Cerâmica por meio de

caminhões e despejado em um reservatório na Cerâmica. O projeto prevê a ligação da

empresa com a Cerâmica por tubulações, para facilitar o transporte da água até a

fábrica e evitar desperdícios. “É uma parceria muito boa, pois um ajuda o outro, é

benéfico para ambos os lados” afirma o Sr. Lourival, sócio-diretor do Grupo Tavares,

que planeja ampliar essa iniciativa para as outras cerâmicas do grupo.

PARCERIA NO REUSO DA ÁGUA
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Localização
Aquiraz/ CE, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Caatinga

Status do Projeto
Verificado 
(5º Monitoramento)

Validador
TÜV Rheiland; IBOPE

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

361.730 tCO²e

NO PERÍODO DE 10 ANOS

Contribuição do Projeto GS Ceará para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 
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Video

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

https://www.youtube.com/watch?v=Kw-Hk_pHv_U&list=UUgHhj1NhkE4AC8nfok2UkCw
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000230

