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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Cerâmica Cavalcante é uma fábrica
de tijolos vermelhos localizada em
São Miguel do Guamá (PA), região
Norte do Brasil. A fábrica alimentava
os fornos com 1.700 m³ / mês de
madeira extraída da Amazônia, a
maior floresta tropical do mundo,
para a queima de seus produtos
cerâmicos. Na tentativa de reduzir os
danos causados ao meio ambiente, a
fábrica implantou um projeto de
crédito de carbono em 2007 e passou
a utilizar apenas biomassa renovável.
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MAIS SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA CERÂMICA
Com a receita extra da venda de créditos de carbono, a
Cerâmica Cavalcante optou por investir em um
ambiente de trabalho que favoreça a saúde e
segurança dos colaboradores. Para isso, o empresário
contratou um técnico especializado que vem à fábrica
três vezes por semana para garantir o uso correto dos
equipamentos de proteção individual e implantar
programas de saúde ocupacional desde 2009.
Além disso, em 2012, a fábrica construiu um moderno
auditório,
onde
são
ministradas
palestras
e
treinamentos aos colaboradores. Segundo a técnica de
segurança e saúde, dona Fernandes, “Quando as
palestras de segurança eram realizadas no pátio da
fábrica, não havia espaço adequado. Hoje, o diálogo
melhorou significativamente; com o novo auditório
tenho agora recursos multimídia, como áudio e vídeo,
para conduzir os treinamentos com mais eficácia ”.
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BENEFÍCIOS SOCIAIS
Desenvolvimento comunitário: A fábrica doou milhares de tijolos para construir um centro comunitário
local, um clube recreativo e uma associação de desenvolvimento cultural.
Treinamentos: Oferecimento de treinamentos para seus colaboradores.
Infraestrutura: A fábrica construiu um auditório e um posto de saúde para seus colaboradores.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

Redução do consumo: Redução do consumo de madeira nativa em 20.000 m³ por ano,
diminuindo as pressões negativas no bioma Amazônia.
Compromisso com o meio ambiente: A fábrica recupera áreas degradadas onde há extração
de argila.
Gerenciamento de resíduos: Muitos dos resíduos são reciclados no processo de produção e os
tijolos defeituosos são usados para reparar buracos nas estradas locais.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

Apoiando a comunidade: Banheiros reformados e novo armazenamento de biomas melhoraram o
bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho.
Desenvolvimento de mercado: Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.
Investimento socioambiental: As vendas de créditos de carbono têm resultado no aumento de
recursos financeiros para investimentos socioambientais.

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

STANDARDS

TIPO

ECOSSISTEMA

VCS + SOCIALCARBON

Biomassa renovável

Amazônia

STATUS

LOCALIZAÇÃO

VALIDADOR

6º monitoramento
em andamento

São Miguel do Guamá
PA, Brazil

Bureau Veritas, TUV
Nord and TUV Rheiland
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SOCIALCARBON STANDARD PERFORMANCE
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 Cavalcante no 5º monitoramento)

Saiba mais

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

Apoie esse projeto
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