
Para melhorar o aspecto social foi criado um econtro para a comunidade e organizações
para valorizar a opinião do público e abrir espaço para discutir o projeto. É feito também
acompanhamento da saúde e segurança ambiental para os funcionários.

Para focar no aspecto ambiental foi realizado um plano de redução no uso do carvão,
valorizando o uso de tecnologias mais eficientes para liderar os 40% de melhoria na
eficiência energética.
É previsto que em 8 anos de projeto será prevenido que, 130,000 tCO2e sejam emitidos
para a atmosfera.

Como benefícios econômicos foi realizado um plano para repor todos os fornos
ineficientes por outros mais modernos e eficientes.
Mas também o encorajamento do mercado local graças ao uso de biomassa renovável que
o projeto passou a usar, como resíduos de madeira e poda de cajueiro.

O projeto consiste em duas fábricas localizadas no Estado de Cundimanca, Colombia. Ambas fábricas usavam fornalhas
ineficientes para a produção de tijolos para o Mercado regional de Bogotá. Agora, por conta do projeto, a eficiência da
cerâmica aumentou em 40% reduzindo o uso de carvão. Essas cerâmicas também estão envolvidas no projeto de troca de
combustível, onde foi substituido o carvão por resíduos de madeira. Apoiado pelo WWF tendo também um dos
certificados masi rigorosos do mundo para redução nas emissões de GEEs.
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Contribuição de Santander e Las Tapias para o ODS

Benefícios Sociais

Benefícios Ambientais

Benefícios Econômicos

SANTANDER E LAS TAPIAS
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• Controle permanente da qualidade do ar, graças à diminuição no consumo de combustível fóssil e
à chaminé que controla as emissões atmosféricas

• Facilitar o acesso aos serviços de energia limpa. O projeto irá produzir energia de recursos
renováveis e promover eficiência energética.

• Coma a implementação do projeto as condições dos funcionários melhorou, assim como a
movimentação em toda a cadeia produtiva.

• O projeto foca na luta contra todos os tipos de escravidão e trabalho infantil

ODS 13: Ação contra a Mudança Global do Clima 

• A partir da mudança de combustível fóssil por biomassa renovável o projeto se torna carbono
neutro promovendo redução das emissões de GEE

• Promove também a proteção do bioma Bosque Andino.

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

Principal Co-Benefício:

Contribuição de Santander e Las Tapias para o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

sustainable carbon.com |  +55 11 2649.0036  |  info@sustainablecarbon.com

Esse projeto é o primeiro e único projeto de Goldstandard na Colômbia. O projeto vem
sendo desenvolvido por 4 anos com o objetivo de melhorar a eficiência energética
dessas duas cerâmicas em Cundinamarca e promover a substituição de combustível
fossil para recursos renováveis, o Coordenador da Sustainable Carbon diz

PRIMEIRO PROJETO GOlDSTANDARD NA COLÔMBIA

SANTANDER E LAS TAPIAS
COMUNIDADE

“Esse projeto é apenas o começo. Esperamos encorajar o desenvolvimento de outros 

projetos de redução de emissão na Colômbia” 

Marcelo Haddad 

Coordenador da Sustainable Carbon
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Localização
Cundinamarca, Colômbia

Tipo de Projeto
Eficiência Energética

Ecosistema
Bosque Andino

Status do Projeto
Validado

Validador
TÚV Rheiland

ESSE PROJETO VAI EVITAR 
AS EMISSÕES DE

130,000 tCO2e 

DURANTE10 ANOS

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
The Gold Standard®

Contribuição de Santander e Las Tapias para o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
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https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000001856

