
Benefícios Sociais

• Desenvolvimento da comunidade: Contribuição com material para construção de Formação Profissional no

município. Além de diversas doações financeiras e matérias para instituições e membros da comunidade.

• Capacitação dos trabalhadores: Construção de auditório na Cerâmica para fornecimento de palestras e cursos.

• Bem estar do trabalhador: Contratação de técnica de saúde segurança para garantir as melhores práticas na

fábrica e quarto hospitalar.

• Psicultura: Criação de uma psicultura na área de extração de argila para cultivo de peixes.

• 100% de biomassa renovável: Utilização de caroço de açaí e serragem como combustível.

• Gestão de resíduos: Reutilização dos resíduos no processo produtivo e aproveitamento das peças com defeitos

para tapamento de buracos em estradas locais.

• Palestras sobre aedes aegypti para a comunidade local

• Plantação de sementes dentro da área da cerâmica

Benefícios Ambientais

• Modernização das instalações: Reforma do escritório de administração e construção de garagem coberta para

os funcionários.

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

• Aumento de recursos financeiros para investimentos socioambientais, com a venda dos créditos.

Benefícios Econômicos

CENOL E TELHA FORTE

RECURSOS HUMANOS

Cenol e Telha Forte são duas fábricas de tijolos localizadas em São Miguel do Guamá (PA). Para produzir as peças cerâmicas, as fábricas alimentavam seus

fornos com 45.000 toneladas/ano de lenha proveniente da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. Ciente de seus danos ao meio ambiente, em

2007, as empresas implantaram um projeto de crédito de carbono para modificar essa realidade. Com o projeto, começaram a utilizar apenas biomassas

renováveis como combustível, entre elas, o caroço de açaí e serragem. Além da redução de emissões de GEEs e a diminuição da pressão sobre o bioma

amazônico, o projeto gera renda para que a Cerâmica contribua com outros benefícios sociais e ambientais para os trabalhadores e comunidade do entorno.

Descrição do Projeto
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Contribuição de Cenol e Telha Forte para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



• 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

• Quarto hospitalar para cuidados em caso de necessidade

• Treinamento semanal em saúde do trabalho

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

• Fornos de alta eficiência na produção das peças

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

Destaque do Projeto:
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Contribuição do Projeto Cenol e Telha Forte para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da ONU 

As fábricas em 2013 decidiram direcionar os investimentos à melhoria da qualidade de trabalho. Segundo a

técnica de segurança das Cerâmicas, Rosângela, “Não havia espaço para promover reuniões de segurança com

os funcionários. Tínhamos que juntar grupos no meio do processo produtivo para passar orientações, mas

sempre com muito barulho e calor. Assim surgiu a idéia de investir a renda dos créditos na construção de um

auditório. Agora temos conforto e espaço para que eu possa me reunir com os funcionários e fazer meu trabalho

da melhor forma possível”. Os investimentos não pararam por aí, as fábricas também construíram uma sala

médica. Hoje é oferecido aos trabalhadores e familiares atendimento médico gratuito e mensal “Como o

município é muito carente, esse benefício é um diferencial para a qualidade de vida do trabalhador e sua

família” afirma Rosângela.

PREOCUPAÇÃO COM O TRABALHADOR

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 Amazônia

CENOL E TELHA FORTE

RECURSOS HUMANOS
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Localização
São Miguel do Guamá/ PA, 

Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Amazônia

Status do Projeto
Verificado 

(5º Monitoramento)

Validador
Earthhood Services Private Limited

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU AS 

EMISSÕES DE

577.290 tCO2e
AO LONGO DE 10 ANOS

E VAI EVITAR MAIS 

318.780 tCO2e
AO LONGO DOS PRÓXIMOS 10 

ANOS

Video

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Cenol e Telha Forte para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da ONU 

CENOL E TELHA FORTE

RECURSOS HUMANOS

http://www.sustainablecarbon.com/recursos-humanos/cenol-e-telha-forte/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000003777

