
Benefícios Sociais

• Patrocínio de atividades em centro de reabilitação de viciados em São Miguel do Guamá.

• Financiamento de atividades no CEP (Centro Educacional de Preparação).

• Aprimoramento das áreas da indústria voltadas para os colaboradores: construção de

refeitório, auditório e banheiros novos.

• Melhoria da qualidade do ar por meio de construção de nova chaminé para evitar a

dispersão de poluentes

• Reflorestamento de novas áreas com Acácia Mangium para ser utilizada como biomassa

renovável

• Redução do uso de 18.000 toneladas de lenha nativa por ano, ajudando a reduzir a

pressão sobre a biodiversidade do bioma tropical de maior importância na atualidade, a

Floresta Amazônica.

Benefícios Ambientais

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

• Automatização do processo produtivo e aprimoramento tecnológico do processo com a

aquisição de novos equipamentos: painéis eletrônicos e alimentadores de fornos.

• Automatização do processo produtivo e aprimoramento tecnológico do processo com a

aquisição de novos equipamentos: painéis eletrônicos e alimentadores de fornos.

Benefícios Econômicos

MENEGALLI
EDUCAÇÃO E CULTURA

A Menegalli produz telhas e tijolos para o mercado brasileiro de construção civil. A fábrica está localizada na região
Amazônica, em uma pequena cidade do estado do Pará, chamada São Miguel do Guamá, onde a cultura do
empreendedorismo e da preservação ambiental é pouco difundida. Por reconhecer a importância da gestão ambiental no
contexto local, o empreendedor sentiu a necessidade de inovar seu processo produtivo. Sendo assim, substituiu o uso
lenha nativa como combustível por biomassa renovável, como o caroço de açaí e resíduos do agronegócio. A escolha mais
sustentável reduz as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera e permite a participação da Cerâmica no
mercado internacional de carbono. A venda dos créditos vem sendo revertida em benefícios socioeconômicos e
ambientais.

Descrição do Projeto
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Contribuição do Projeto Menegalli para os ODGs



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

• A fábrica possui um técnico de segurança no trabalho responsável pelas boas práticas da
segurança na cerâmica

.

• 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 lenha nativa para biomassa, o projeto se tornou
carbono neutro

• Proteção contra o desmatamento do Bioma Caatinga

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

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

A Cerâmica financia a iniciativa de uma educadora local, Sra. Maria de Lourdes, que
buscou empresários da região para apoiar seu sonho de criar uma escola de qualidade
para a comunidade, o Centro Educacional de Preparação- CEP. O Sr. Édson aceitou o
desafio junto com outros colegas, e sua empresa colabora com as despesas
estruturais, com professores e materiais escolares. Existem hoje 106 crianças
matriculadas no CEP, da pré-escola até o ensino fundamental, entre elas, filhos de
colaboradores da Cerâmica. Apesar dos recursos limitados, os primeiros anos da CEP
mostram que as empresas locais podem ser um dos principais agentes de
transformação da realidade social de São Miguel do Guamá. “Acredito que a base do
desenvolvimento do país, é a educação, fico feliz que podemos, depois do projeto,
contribuir para isso”, afirma satisfeito Sr. Edson Menegalli.

CARBONO CONVERTIDO EM EDUCAÇÃO

MENEGALLI
EDUCAÇÃO E CULTURA

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

• Melhoria nas condições de trabalho dos funcionários e fortes práticas de saúde e segurança
na fábrica
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Localização
São Miguel do Guamá/ PA, 
Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Amazônia

Status do Projeto
Verificado 
(4º Monitoramento)

Validador
Bureau Veritas; TÜV Nord; 
TÜV Rheiland; Ibope

ESSE PROJETO 
JÁ REDUZIU EMISSÕES DE

235.150 tCO2e
DURANTE 10 ANOS

E VAI EVITAR MAIS 

265.050 tCO2e
NOS PRÓXIMOS 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

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

MENEGALLI
EDUCAÇÃO E CULTURA

http://www.sustainablecarbon.com/educacao-e-cultura/menegalli/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000197

