
Benefícios Sociais

• Responsabilidade Social: Contribuição com recurso financeiro e materiais de construção para instituições e

membros da comunidade local.

• Incentivo ao esporte: Patrocínio de escolas e campeonatos esportivos do município.

• Bem estar do trabalhador: Construção de campo de futebol para incentivar os funcionários a praticarem esporte.

• Biomassa renovável: Utilização de resíduos de madeira.

• Gestão de resíduos: Reutilização dos resíduos do processo produtivo.

• Qualidade do ar: Instalação de lavador de gases para evitar a emissão de material particulado.

Benefícios Ambientais

• Avanço tecnológico: Compra de novos fornos para maior eficiência energética.

• Qualidade: Investimento em certificação de qualidade dos produtos.

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

Benefícios Econômicos

LARA

SAÚDE E ESPORTE

A Cerâmica Lara, localizada em Cachoeira Paulista (SP), utilizava óleo pesado (BPF) como combustível para queima das peças. Esse óleo é um combustível

fóssil derivado de petróleo, que durante a queima gera fuligem e causa danos ao sistema respiratório. Além disso, trata-se de um combustível altamente

poluente e de grande contribuição para o aquecimento global. Frente a isso, a cerâmica em 2006, decidiu substituir o uso do óleo utilizado nos fornos por

biomassa renovável (fonte de energia limpa) na produção de peças. Essa mudança, além de reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa e,

consequentemente, gerar créditos de carbono, promove o desenvolvimento sustentável da comunidade que vive nos arredores.
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Contribuição do Projeto Lara para os ODGs



• 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

• 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 óleo pesado para biomassa, o projeto se tornou carbono neutro

• Proteção contra o desmatamento do Bioma da Mata Atlântica

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

Principal Co-Benefício:
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Contribuição do Projeto Lara para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Com o objetivo de incentivar a prática de esporte pelos funcionários, o Sr. Lara (proprietário), organizou um time

de futebol que conta com a participação dos colaboradores da fábrica. O empreendedor construiu um campo de

futebol na área da fábrica; adquiriu quatro jogos de uniforme; e comprou cerca de 30 bolas oficiais. Hoje, o time

já possui três troféus que mostram o sucesso da iniciativa. Segundo Juliano, gerente administrativo, “Essa

iniciativa possibilita que os benefícios ultrapassem a linha do campo, pois os funcionários apresentam maior

disposição e produtividade no trabalho”. As benfeitorias vão além dos muros da fábrica, chegando à

comunidade, ao patrocinar a escolinha e o time de futebol da cidade.

GOL: DENTRO E FORA DE CAMPO

LARA

SAÚDE E ESPORTE
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Localização
Cachoeira Paulista / SP, 

Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Mata Atlântica

Status do Projeto
Verificado (2º Monitoramento)

Validador
TÜV NORD

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

102.750 tCO2e

NO PERÍODO DE 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Lara para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

LARA

SAÚDE E ESPORTE

http://www.sustainablecarbon.com/saude-e-esporte/milenium/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000292

