
Benefícios Sociais

• Água: Toda a água utilizada na fábrica é tratada.

• Biomassa: A ComBio utiliza biomassa renovável legal e sustentável,

reutilizando resíduos agroindustriais.

• Gestão de emissões: As chaminés possuem filtros que retém a fuligem e

partículas que seriam emitidas na atmosfera,

Benefícios Ambientais

• Melhoria na economia local com a criação de novos empregos.

• Melhoria na logística para reduzir custos e viagens, com os caminhões

sendo carregados ao máximo.

• Geração de créditos de carbono.

• Autossuficiência energética: Plantio de Eucalipto para uso como

combustível.

Benefícios Econômicos

COMBIO TRÊS MARIAS

A Nexa Recursos Minerais S.A. é a principal companhia metalúrgica de processamento de zinco no Brasil. No início, o combustível

para geração de vapor era o óleo BPF. Em 2015, a Nexa fechou contrato com a Combio Energia S.A., uma companhia que tem

como principal atividade a produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado com troca de combustível. A

Combio começou a atuar dentro da Nexa em 2017, comercializando o vapor Gerado na caldeira híbrida utilizando biomassa

renovável com ocombustível. Além da redução de emissões, a troca de combustível permite a geração de créditos de carbono e

uma produção mais limpa.
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• A Combio motiva seus funcionários para uma performance superior,

oferecendo oportunidades de desenvolvimento social.

• As decisões são ditadas pela sustentabilidade social.

• A Combio cultiva relações duradouras com a comunidade, com

transparência e informação.



• A indústria utiliza biomassa renovável como combustível em seu processo produtivo;

• Alta eficiência no processo produtivo, reduzindo perdas.

• Geração de empregos diretos e indiretos na região;

• Boas práticas de segurança do trabalho.

ODS 13: Ação contra a mudança global do clima

• Ao substituir o combustível fóssil pela biomassa renovável, a

empresa deu passos importantes para a redução de emissões de

gases de efeito estufa.

ODS 12: Produção e consumo sustentáveis

• A indústria tem sistemas de gestão ambiental para o tratamento da

água de reuso e destinação correta de resíduos.

ODS8: Trabalho digno e crescimento econômico

ODS 7: Energias renováveis e acessíveis

Destaque do Projeto:
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Desde 1969, o BPF tem sido utilizado como combustível das caldeiras da Nexa. Com

o projeto, biomassa renovável como lascas de madeira, serragem e pallets são

utilizados para fornecer a energia necessária. Parte da biomassa vem de um plantio

destinado de Eucalipto, e outra, de fornecedores de indústrias locais, além dos

pallets residuais das próprias atividades da Nexa. O uso de biomassa renovável

resulta em uma produção carbono neutro e redução de emissões de GEE, além de

encorajar o desenvolvimento sustentável de novas tecnologias em todo o país.

PRODUÇÃO LIMPA

COMBIO TRÊS MARIAS

Contribuições do projeto ComBio Três Marias para os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU



sustainablecarbon.com   |  +55 11 2649.0036  |  web@sustainablecarbon.com

Localização
Três Marias/MG, Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Bioma
Mata Atlântica

Status do Projeto
Validado

DOE
Earthood Services Private Limited

ESSE PROJETO IRÁ 

REDUZIR

585,189 tCO2e

NOS PRÓXIMOS 

10 ANOS

Vídeo

Registry
Markit™ Enviromental

Standard
VCS
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http://www.sustainablecarbon.com/agua/dori/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000292

