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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Localizada em Tacaimbó, a fábrica de
Barro Forte produz tijolos que são
comercializados no mercado local de
construção civil. Até 2008, a fábrica
usava 1.900 m3 / mês de lenha nativa
da Caatinga, bioma exclusivamente
brasileiro, como combustível nos
fornos
de
produção
de
peças
cerâmicas. A partir de 2008, a gestão
da empresa optou por produzir de
forma sustentável e investiu em
equipamentos para realizar a troca
de combustível.

Desde então, os fornos utilizam
biomassa sustentável, o que tem
permitido à fábrica reduzir suas
emissões de GEEs e, ainda, gerar
créditos de carbono. As iniciativas
de
sustentabilidade
da
fábrica
melhoraram
as
condições
de
trabalho dos 130 colaboradores e
envolvem
a
comunidade
do
entorno,
que
se
beneficia
da
estratégia
de
desenvolvimento
sustentável
implementada
pela
fábrica.

MORADIA GRATUITA PARA FUNCIONÁRIOS E FAMÍLIAS
A fábrica de Barro Forte mantém um projeto
habitacional voltado para os funcionários. A empresa
oferece hospedagem dentro da fábrica e paga as contas
das 11 casas habitadas pelos trabalhadores e suas
famílias.
O gerente de produção, Sr. Oliveira, afirma: “Essa
iniciativa é positiva para os dois lados. Para os
funcionários significa comodidade e a chance de
economizar, o que para o proprietário representa mais
segurança, pois a Cerâmica não fica mais isolada.” O
deputado Silva é um dos colaboradores beneficiados
com a iniciativa, tendo vivido anos na fábrica.
Hoje, ele ainda trabalha na fábrica de cerâmica, mas
não precisa mais usar as acomodações fornecidas pela
empresa. Agora, com parte da receita dos créditos de
carbono, mais dez casas estão sendo construídas e a
ampliação do projeto foi viabilizada.
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BENEFÍCIOS SOCIAIS
Assistência social: As doações financeiras e de material de construção são feitas para instituições locais
e comunidade do entorno.
Área de lazer: Foi construído um campo de futebol para treinamento.
Benefícios: É oferecido aos colaboradores vale-alimentação básico, além de comissão de
produtos e seguro de vida.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
Olhando para o futuro: A empresa reflorestou uma área de mais de 80
hectares com eucalipto.
Apenas biomassa renovável é usada como combustível: Mesquite,
resíduos de madeira, casca de coco e resíduos de cana-de-açúcar.
Iniciativas de gestão ambiental: Instalação de filtros de chaminé para
reduzir a emissão de particulados.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

Avanço tecnológico: Construção de um novo forno e aquisição de novos equipamentos.
Criação de empregos: Funcionários contratados para processos administrativos e de produção.
Expansão de mercado: Criação de nova demanda para fornecedores locais de biomassa.

todos os detalhes dos benefícios são descritos e certificados nos
relatórios de monitoramento do Carbono Social!

STANDARDS

TIPO

ECOSSISTEMA

VCS + SOCIALCARBON

Biomassa renovável

Caatinga

STATUS

LOCALIZAÇÃO

VALIDADOR

5º monitoramento
em andamento

Taicambó
PE, Brasil

Bureau Veritas
Earthood
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DESEMPENHO SOB O SOCIALCARBON STANDARD
O Hexágono demonstra a melhoria
contínua do projeto durante todos os
períodos de verificação. O Standard do
Carbono
Social
incentiva
o
reinvestimento de parte da renda
proveniente dos créditos de carbono em
benefícios socioambientais, de forma
alinhada
com
os
Objetivos
do
Desenvolvimento Sustentável da ONU
(SDGs). Social Carbon: muito além do
carbono, é igualdade social.
(exemplo - imagem referente ao desempenho sob o
socialcarbon standard da Cerâmica JL Silva no 4º
monitoramento)

Saiba mais

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU
AS EMISSÕES DE
223,810 tCO2e
AO LONGO DE 10 ANOS
E VAI EVITAR MAIS
165,890 tCO2e
AO LONGO DOS PRÓXIMOS
10 ANOS

ACESSE O REGISTRO PÚBLICO DO PROJETO E
COMPENSE SUAS EMISSÕES
Registro Verra

Apoie esse projeto
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