
Benefícios Sociais

• Desenvolvimento da comunidade: Construção de sede para a Associação de

produtores rurais de açaí e de um Centro de Educação Profissional no município.

Construção de uma via alternativa para os caminhões acessarem a cerâmica.

• Bem estar do trabalhador: Construção de auditório, banheiros, refeitório e

churrasqueira.

• Contribuição com mais de 13.000 tijolos para instituições e membros da comunidade

local, entre elas Centro Profissionalizante do SENAI.

• Reflorestamento: Plantio de 28.000 mudas de Acacia Mangium.

• 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..

Benefícios Ambientais

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

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

créditos.

• Qualidade na Indústria Cerâmica: Construção de laboratório para análise da

qualidade dos produtos.

Benefícios Econômicos

KAMIRANGA
COMUNIDADE

Kamiranga é uma Cerâmica produtora de tijolos localizada na região norte, no município de São Miguel do Guamá (PA). A

fábrica utilizava lenha nativa da Amazônia como combustível para produzir as peças cerâmicas. Com o objetivo de mudar

essa realidade, em 2007, a fábrica passou a abastecer os fornos apenas com combustíveis renováveis, como caroço de açaí

e serragem. A troca de combustível proporcionou redução de emissão de Gases de Efeito Estufa para a atmosfera, e

possibilitou participação no mercado internacional de carbono. Hoje, a Kamiranga gera créditos de carbono, e com a

receita proveniente da venda dos créditos reinveste na modernização da fábrica e em benefícios para os trabalhadores e

comunidade local.
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Contribuição do Projeto Kamiranga para os ODGs



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

• A fábrica possui todos os programas obrigatórios de segurança no trabalho

• A cerâmica possui uma engenheira que vai uma vez por semana para monitorar as boas práticas
de segurança

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

• Fornos de alta eficiência na produção das peças

ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura

• A cerâmica construiu uma via alternative para o acesso de caminhões na cerâmica, para evitar
que os caminhões passem onde a população se encontra

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

Vizinha de São Pedro de Tucumandeua, a Cerâmica Kamiranga, contribui com o

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos moradores da pequena

comunidade. Sr. Sizico, proprietário da Kamiranga, afirma “Temos trabalhado com a

comunidade vizinha, a principal ação que fizemos foi à construção de banheiros biológicos

no lugar de latrinas para todas as casas. Hoje vemos que a saúde do povo melhorou,

dificilmente temos notícias de pessoas adoecidas por falta de saneamento”. Moradora da

comunidade, Maria José relata junto de suas filhas “A Kamiranga fez o banheiro para a

gente, melhorou muito, pois não tínhamos condições. Eles me ajudaram bastante”. “O

projeto de carbono trouxe muitos benefícios em termos de aprendizado e na melhora do

nosso pensamento. Hoje vemos que a sustentabilidade é de suma importância” finaliza o Sr.

Sizico.

DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS COMUNIDADE

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 Amazônico

KAMIRANGA
COMUNIDADE
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Localização
São Miguel do Guamá/ PA, 
Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Amazônia

Status do Projeto
Verificado 
(7º Monitoramento)

Validador
Earth Hood, Bureau Veritas, 
TÚV Nord; TÚV
Rheiland; URS; Ibope

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Kamiranga para 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

KAMIRANGA
COMUNIDADE

ESSE PROJETO JÁ SALVOU

109 HECTARES
DO BIOMA AMAZÔNICO

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU 
AS EMISSÕES DE

351,250 tCO2e
AO LONGO DE 10 ANOS

E VAI EVITAR MAIS 

298,280 tCO2e
AO LONGO DOS PRÓXIMOS 

10 ANOS

http://www.sustainablecarbon.com/comunidade/kamiranga/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000135

