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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A JL Silva é uma cerâmica produtora
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e investiram em equipamentos que
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mais

comunidade do entorno.

DIVERSIFICAÇÃO DE BIOMASSA
A partir do momento em que a cerâmica
JL Silva buscou combustíveis alternativos
energia
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Atualmente,

a

Cerâmica

utiliza

uma

grande variedade de biomassa, como por
exemplo:

poda

de

caju
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vegetal, casca de coco, entre outros.
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BENEFÍCIOS SOCIAIS

Compromisso com a comunidade: Contribuição financeira e doação de materiais de construção às
instituições locais.
Inclusão social: Ex-presidiários reintegrados no mercado de trabalho.
Bem-estar do trabalhador: Benefícios adicionais oferecidos aos colaboradores.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
Economia de energia: Instalação de telhas translúcidas para iluminar o
ambiente da fábrica.
Sustentabilidade: Mudas doadas a fornecedores de madeira manejada.
Controle e recuperação: Programa para áreas de extração de argila.
Consumo consciente: 20.000 mudas de eucalipto plantadas para serem
utilizadas como biomassa.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

Introdução de uma nova tecnologia: Automação de processos fabris.
Desenvolvimento de mercado: Novos clientes interessados na produção sustentável.
Oportunidades: Novos mercados abertos 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

5º monitoramento
em andamento

Lajedo
PE, Brazil
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VALIDADOR
Earthood
Services

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.
(imagem referente ao desempenho sob o socialcarbon
standard da Cerâmica JL Silva no 4º monitoramento)

Saiba mais

ESSE PROJETO JÁ REDUZIU
AS EMISSÕES DE
300,228 tCO2e
AO LONGO DE 10 ANOS
E VAI EVITAR MAIS
209,409 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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