
Benefícios Sociais

• Inclusão social: Contratação de mulheres e portadores de deficiência.

• Responsabilidade Social: Contribuição financeira e com material de construção para instituições nas

comunidades do RJ.

• Incentivo ao esporte: Patrocínio de campeonatos regionais e treinos para os funcionários.

• Atividades culturais: Oferecimento de aulas de artesanato gratuitas para membros da comunidade.

• Educação ambiental: Desenvolvimento de projeto de reflorestamento com crianças da escola local.

• Reaproveitamento de resíduos: Parceria com Associação de catadores de resíduos de madeira nas comunidades

do Rio de Janeiro para utilização como biomassa renovável.

• Qualidade do ar: Instalação de filtro nas chaminés para reduzir o material particulado gerado.

Benefícios Ambientais

• Desenvolvimento tecnológico: Construção de novos secadores de peças cerâmicas e fornos mais eficientes.

• Acesso dos produtos cerâmicos a novas oportunidades de mercados.

• Renovação das instalações: Construção de novos banheiros, área de lazer e refeitório.

Benefícios Econômicos

NOVA DUTRA, SÃO SILVESTRE E VILA NOVA

EDUCAÇÃO E CULTURA

As Cerâmicas Nova Dutra, São Silvestre e Vila Nova, localizadas no estado do Rio de Janeiro, utilizavam 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, as cerâmicas em 2006, decidiram

substituir o uso do óleo por biomassa renovável (fonte limpa de energia), tais como resíduos de madeira. 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.

Descrição do Projeto

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

Contribuição do Projeto Nova Dutra, São Silvestre e Vila Nova para os ODSs



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

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

• Proteção contra o desmatamento do Bioma Cerrado

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

• Melhoria nas condições de trabalho dos funcionários e fortes práticas de saúde e segurança na fábrica

• Programas de treinamento para funcionários

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

Destaque do Projeto:
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Contribuição do Projeto Nova Dutra, São Silvestre e Vila Nova para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Em parceria com a ONG ECFA desde sua fundação, a Nova Dutra está transformando o futuro de pessoas no

interior do RJ. A instituição já atendeu mais de 800 membros da comunidade local através da realização de

atividades culturais. Hoje, a Cerâmica promove aulas de artesanato gratuitas para a comunidade por meio de

duas professoras capacitadas pelo projeto “Aulas de Cerâmica”. Segundo Sra. Ione, professora de

artesanato, “Eu estava desempregada, e resolvi fazer o curso de artesanato de um ano que a Cerâmica me

proporcionou. Com isso, tive a oportunidade de começar a trabalhar e hoje trabalho para a Nova Dutra

ensinando artesanato à outras pessoas da comunidade”.

MOLDANDO O FUTURO

NOVA DUTRA, SÃO SILVESTRE E VILA NOVA

EDUCAÇÃO E CULTURA
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Localização
Pinheral, Rio Bonito, 

Itaboraí/ RJ, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Mata Atlântica

Status do Projeto
Verificado 

(5º Monitoramento)

Validador
Ibope, TÚV Nord; 

TÚV Rheiland

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU AS 

EMISSÕES DE

195.987 tCO2e

NO PERÍODO DE 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Nova Dutra, São Silvestre e Vila Nova para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

NOVA DUTRA, SÃO SILVESTRE E VILA NOVA

EDUCAÇÃO E CULTURA

http://www.sustainablecarbon.com/sem-categoria/nova-dutra-sao-silvestre-e-vila-nova/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000230

