
Benefícios Sociais

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

para instituições e membros da comunidade local.

• Inclusão social: Contratação de mulheres.

• Envolvimento com a comunidade: Realização de limpeza pública no município.

• Gestão de resíduos: Reutilização dos resíduos no processo produtivo.

• 100% do combustível para abastecimento dos fornos é biomassa renovável.

• Programa de controle e recuperação das áreas de extração de argila.

Benefícios Ambientais

• Modernização: Renovação dos maquinários e instalações cerâmicas.

• Expansão do mercado: Novos clientes interessados em produção sustentável.

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

Benefícios Econômicos

PÓLO SÃO PAULO

COMUNIDADE

Projeto em cinco Cerâmicas localizadas no interior do estado de SP, no município de Panorama. As fábricas utilizavam lenha

nativa do Cerrado como combustível para produzir peças cerâmicas. Para reduzirem o impacto ambiental causado pela atividade

cerâmica, em 2006, as fábricas optaram por produzir de modo mais sustentável. Para isso ser possível, as empresas pararam de

utilizar lenha nativa e investiram em equipamentos que possibilitam a alimentação dos fornos com biomassa renovável. Além

disso, com a renda proveniente da venda dos créditos de carbono, os empreendedores investem na modernização da fábrica, e

geram benefícios para a comunidade do entorno.

Descrição do Projeto
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Contribuição dos Projetos do Pólo São Paulo para os ODSs



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

• O projeto possui cuidados com seus funcionários e faz treinamentos 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 do Cerrado

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 dos Projetos do Pólo São Paulo para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Em conjunto com a prefeitura de Panorama, as Cerâmicas se unem regularmente para

realização de mutirão para limpeza da cidade. As fábricas disponibilizam equipamentos

e funcionários para coletar os entulhos dos espaços públicos e residências do município.

Segundo a Sra. Vitta, dona da Cerâmica Nascente, “esse serviço é muito importante para

nossa cidade principalmente em relação à dengue. Depois que começamos a realizar essas

mobilizações, reduziu muito os casos de dengue em Panorama”. Junto a isso, cartilhas

educativas foram patrocinadas pelas Cerâmicas e distribuídas nas escolas e residências da

comunidade.

MOBILIZAÇÃO POR UMA CIDADE MAIS LIMPA
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Localização
Panorama/ SP, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Cerrado

Status do Projeto
Verificado 

(2º Monitoramento)

Validador
TÚV Nord

ESSE PROJETO JÁ SALVOU

595 HECTARES
DO BIOMA CERRADO

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

438.983 tCO²e
NO PERÍODO DE 10 ANOS

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Inclui os Projetos
Lucevans

Nascente

Panorama

Sol Nascente

Por do Sol

Contribuição dos Projetos do Pólo São Paulo para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 
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https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000309

