
Benefícios Sociais

• Apoio à comunidade: Evento para dar assistência gratuita aos moradores da

comunidade nas áreas da saúde, social e jurídica.

• Educação em primeiro lugar: Ambas Cerâmicas contribuem com instituições

educativas da região.

• Inclusão social: Contratação de mulheres para trabalhar no processo produtivo.

• Redução da pressão de desmatamento sobre a biodiversidade do bioma tropical de

maior importância na atualidade, a Floresta Amazônica.

• Reutilização e melhor gestão dos resíduos do processo produtivo.

• Qualidade do ar: Instalação de filtro nas chaminés para redução das emissões

atmosféricas.

Benefícios Ambientais

• Investimento em gestão de qualidade: A Fronteira possui certificação ISO 9001-

Sistema de Qualidade.

• Modernização: Aprimoramento do processo produtivo e melhoria da eficiência

tecnológica.

• Aumento de recursos financeiros para investimentos socioambientais.

Benefícios Econômicos

FRONTEIRA E NOVICEL
COMUNIDADE

Fronteira e Novicel são duas indústrias localizadas no estado do Amazonas. Juntas, as Cerâmicas produziam 17 milhões de
peças para o mercado local de construção civil, por meio da queima de 33.000 m³/ano de lenha proveniente do
desmatamento do bioma amazônico. Com o objetivo de mudar essa realidade, a partir de 2011, as fábricas substituíram o
uso de combustível não renovável (lenha nativa) por biomassas renováveis (resíduos do agronegócio local). Com essa
iniciativa, as Cerâmicas diminuíram suas emissões de GEEs e reduziram a pressão sobre o desmatamento da Amazônia,
floresta tropical de inigualável biodiversidade. A escolha mais sustentável permitiu às Cerâmicas participação no mercado
internacional de carbono. A venda dos créditos vem sendo revertida em investimentos na fábrica e em benefícios sociais
para a comunidade local.
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Contribuição do Projeto Fronteira e Novicel para os ODGs



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

• Visita de um técnico de segurança no trabalho durante um determinado período

• Certificado ISO 9001

• 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 Amazônico

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 Fronteira e Novicel para 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

As duas fábricas apresentam um forte compromisso social com a comunidade. A
Novicel criou a entidade filantrópica Fundação Cacau Pirera. A instituição possui uma
escola infantil para cerca de 300 alunos de até 06 anos de idade, e o empreendedor
planeja expandi-la ainda mais. A Cerâmica contribui com R$ 200.000,00 por ano para
Fundação que também desenvolve programas de inclusão digital e esportivos para
atrair jovens da comunidade, e oferece programa de alfabetização direcionado aos
trabalhadores da fábrica. Segundo o Sr. Modesto, proprietário, “A Fundação beneficia
meus funcionários, pois eles ficam tranquilos ao vir trabalhar enquanto os filhos estão
estudando ao lado da Cerâmica”. A Fronteira é responsável pelas despesas estruturais e
materiais escolares dos alunos da escola “David Nóvoa”. Juntas, as fábricas objetivam
garantir acesso à educação de qualidade para todas as crianças da comunidade.

EDUCAR É CRESCER, E CRESCER É VIVER

FRONTEIRA E NOVICEL
COMUNIDADE
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Localização
Iranduba/ AM, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Amazônia

Status do Projeto
Verificado 
(1º Monitoramento)

Validador
Bureau Veritas

ESSE PROJETO JÁ SALVOU

90 HECTARES
DO BIOMA AMAZÔNIA

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

237.130 tCO²e
NO PERÍODO DE 10 ANOS

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Fronteira e Novicel para 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

FRONTEIRA E NOVICEL
COMUNIDADE

https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000005935

