
Benefícios Sociais

• Incentivo à educação: Todos os anos os colaboradores ganham um kit com material escolar para seus filhos.

• Apoio às mães: Projeto destinado às colaboradoras e as esposas dos funcionários para orientação e

acompanhamento da gestação.

• Bem estar: Programa voltado aos colaboradores para melhorar sua qualidade no trabalho e na vida pessoal.

• Reflorestamento com 25.000 plantas nativas de 72 espécies diferentes.

• Educação Ambiental: A fábrica organiza visitas monitoradas de estudantes para conhecer as práticas ambientais

da Dori.

• Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA).

Benefícios Ambientais

• Incentivo à economia local: Geração de dez vagas de empregos.

• Sítio Ouro Verde: Exploração econômica do eucalipto, por meio de técnicas de manejo com alta produtividade.

• Geração de créditos de carbono.

• Auto Suficiência Energética: Produção própria do combustível utilizado, eucalipto.

Benefícios Econômicos

DORI

RECURSOS HUMANOS

Fabricante de amendoim, balas e outros confeitos, a Dori Alimentos é uma indústria paulista que, desde a década de 70 utilizou o óleo xisto como

combustível nas caldeiras da fábrica, fonte de grande emissão de gases causadores do efeito estufa. Em 2006, determinada a reduzir seu impacto

ambiental, a empresa substituiu o uso de combustível fóssil por biomassa renovável, o que além de reduzir as emissões, gerou créditos de carbono e uma

produção mais limpa.

Descrição do Projeto
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Contribuição do Projeto Dori para os ODSs



• A fábrica utiliza biomassa como combustível para sua produção no lugar de óleo xisto

• Produção de alta eficiência

• Aumento da empregabilidade tanto direto quanto indiretamente

• Fortes práticas de saúde e segurança na fábrica

ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima

• A partir da mudança de combustível, de óleo xisto para biomassa, o projeto se tornou carbono neutro

ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis

• A fábrica possui sistema de gestão ambiental integrado, fazendo o tratamento de água, uso e disposição final adequada 

dos resíduos.

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

Destaque do Projeto:

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

Contribuição do Projeto Dori para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Após muitos investimentos, hoje a Dori pode dizer que alcançou uma produção mais limpa. A fábrica produz

todo o combustível utilizado no processo produtivo, por meio do plantio de eucalipto no Sítio Ouro Verde. As

cinzas provenientes da queima do eucalipto são utilizadas como adubo dos plantios, pois são ricas em potássio

e fósforo. Também, toda água residual do processo da Dori, é tratada e reutilizada na forma de irrigação dos

plantios. Juliano, químico ambiental da empresa, afirma “Uma empresa que realmente leva a sustentabilidade

como um dos pilares de seu crescimento!”.

PRODUÇÃO MAIS LIMPA

DORI

RECURSOS HUMANOS

ODS 15: Vida Terrestre

• Projeto de reflorestamento com 25.000 plantas nativas de 72 espécies diferentes.
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Localização
Marília/ SP 

e Rolândia/PR, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Mata Atlântica

Status do Projeto
Validado

Validador
Earthood Services Private Limited

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU AS 

EMISSÕES DE

203,913 tCO2e
AO LONGO DE 10 ANOS

E VAI EVITAR MAIS 

113,772 tCO2e
AO LONGO DOS PRÓXIMOS 10 

ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS

CAVALCANTE

RECURSOS HUMANOS

Contribuição do Projeto Dori para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

http://www.sustainablecarbon.com/agua/dori/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000292

