ÁGUA
MATA ATLÂNTICA

COMPOSTAGEM

CONTRIBUIÇÃO PARA OS OBJETIVOS
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SUSTAINABLECARBON.COM
FALE CONOSCO

ESCANEIE OU CLIQUE AQUI
PARA VER O HISTÓRICO
COMPLETO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Compostagem em
Santa Catarina é um programa
de sustentabilidade junto a 13
granjas
de
confinamento
de
suínos
no
Brasil,
com
o
objetivo
de
melhorar
os
sistemas de manejo de dejetos
animais, reduzir as emissões
de gases de efeito estufa (GEE)
e melhorar as condições de
vida da população nos locais
do projeto.

O
objetivo
deste
projeto
é
reduzir as emissões de GEE
associadas
ao
manejo
de
dejetos de suínos e contribuir
para
o
desenvolvimento
sustentável.
Com
o
projeto
carbono, pequenos produtores
rurais de suínos catarinenses
passam
a
fazer
parte
do
mercado
internacional
de
carbono.

PROTEGENDO CORPOS D'ÁGUA
Após o projeto, todo o esterco suíno é
transformado em um composto orgânico de
alta qualidade e rico em nutrientes, utilizado
pelos produtores para o cultivo de grãos e
hortaliças ou para venda à comunidade.
Agora não é mais preciso usar a água para
diluir os dejetos, nem dispersá-lo nas terras
da região, que contaminavam os recursos
hídricos e o solo.
São
treze
famílias
que
aderiram
a
tecnologias mais modernas e sustentáveis. O
produtor rural Secco diz “O projeto tem tudo
para funcionar, é uma forma inteligente de
contribuir com a natureza, para não poluir e
produzir a carne que todos precisam”.
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BENEFÍCIOS SOCIAIS
Desenvolvimento local: O envolvimento dos agricultores com as cooperativas e associações promove o
desenvolvimento da infraestrutura e distribuição de energia.
Diversificação de renda: Os produtores dependem exclusivamente da atividade pecuária. Além da
venda de créditos, possuem outras fontes de renda, como: leite, gado, comércio, venda de composto, etc.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

Proteção dos recursos hídricos: Os recursos são preservados por meio do sistema de gestão
ambiental implantado, ou seja, através da ausência de diluição do esterco,
Sistema de gestão: As principais atividades desenvolvidas pelos agricultores estão
relacionadas à alimentação, energia, controle de água e destinação correta de resíduos.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

Novas técnicas: Melhorias no processo produtivo.
Expansão de mercado: Novos clientes interessados na produção sustentável.
Novos mercados: Criação de novos mercados para compostos orgânicos.

All the benefits details are described and certified in the social
t o d o s o s d e t a l h e s d o s b e nc ea fríbcoi on srseãp oo rdtess! c r i t o s e c e r t i f i c a d o s n o s
relatórios de monitoramento do Carbono Social!

STANDARDS

TIPO

ECOSSISTEMA

VCS + SOCIALCARBON

Metano evitado

Mata Atlântica

STATUS

LOCALIZAÇÃO

VALIDADOR

Verificado
3º monitoramento

Santa Catarina
Brasil

TUV
Rheinland
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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.
Saiba mais

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

Apoie esse projeto
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