
Reunião de Consulta às Partes Interessadas
Inhotim Institute and Brumadinho's Solar Energy Project



Uma realização:



Cronograma da reunião:
➔ Apresentação dos desenvolvedores do projeto;

➔ Introdução ao projeto;

➔ Perguntas e esclarecimentos;

➔ Debate sobre o projeto e seus possíveis impactos;

➔ Discussão sobre o plano de monitoramento de Desenvolvimento Sustentável;

➔ Encerramento da reunião e preenchimento do formulário de avaliação.



Sobre os desenvolvedores 
do projeto





➔ O Instituto Inhotim é um dos maiores museus a céu aberto do 
mundo e apresenta ao público os seus acervos de arte 
contemporânea e de botânica.

➔ Com uma área de 133 hectares, e uma média anual de 350 mil 
visitantes, o Instituto recebe diariamente pessoas de todo o Brasil 
e do mundo, desde a sua abertura em 2006.





➔ A Bio Assets é uma empresa de investimentos fundada em 2000 
em São Paulo, que tem como foco o investimento em ativos 
ambientais e o desenvolvimento de projetos geradores de 
reduções de emissões de carbono e créditos da biodiversidade.

➔ A empresa tem como objetivo investir capital próprio e de 
terceiros no desenvolvimento e na implementação de projetos que 
atinjam os três critérios básicos do desenvolvimento sustentável:

◆ Sustentabilidade social;
◆ Sustentabilidade ambiental;
◆ Sustentabilidade econômica. 





➔ A Sustainable Carbon é líder na América Latina na geração de 
créditos de carbono premium, no desenvolvimento de estratégias 
de compensação e inovação na área de Gases de Efeito Estufa 
(GEEs).

➔ Com 49 projetos desenvolvidos tanto no Brasil como em outros 
países da América Latina, evitamos e gerenciamos 40 milhões de 
toneladas de CO2, protegemos ecossistemas, conservamos a 
biodiversidade, geramos benefícios sociais e contribuímos para o 
desenvolvimento sustentável.



Inhotim Institute and Brumadinho's 
Solar Energy Project



Energia Solar - Fotovoltaica

➔ Energia limpa e renovável que não depende de processos de 
refinaria e queima, como no caso de combustíveis fósseis. O único 
combustível necessário é o sol – e isso o Brasil tem de sobra! 

➔ Grande potencial no Brasil - em seu lugar com mais sombra, seria 
possível gerar mais energia do que no lugar mais ensolarado da 
Alemanha, líder de produção desse tipo de energia!



Energia Solar - Fotovoltaica



O projeto
➔ A atividade de projeto envolve a instalação de duas usinas 

fotovoltaicas no terreno do Instituto Inhotim: 
◆ Uma estrutura carport no estacionamento do museu;
◆ Uma tracker em área próxima. 

➔ A usina carport suprirá 77% do consumo energético do Instituto 
Inhotim. O restante permanecerá sendo adquirido da rede 
nacional, pela CEMIG. 

➔ A usina tracker fornecerá energia a um cliente externo a ser 
definido.



Estrutura carport
➔ A estrutura carport é uma cobertura de placas sob cada vaga, otimizando o espaço 

para a geração de energia.



Estrutura tracker
➔ A estrutura tracker é composta por placas ligadas por um eixo, que acompanha a 

angulação solar ao longo do dia, promovendo maior geração de energia.



Resultados estimados
Em 1 ano:

➔ As usinas irão gerar 9.604 MWh de energia, sendo:

◆ Estrutura Carport: 1.980 MWh;

◆ Estrutura Tracker: 7.624 MWh.

➔ Estima-se que o projeto irá reduzir 4.200 tCO2e (toneladas de 
carbono equivalente) de emissões para a atmosfera terrestre.

➔ O projeto tem previsão de início em 2021.



Perguntas e 
esclarecimentos



Possíveis impactos do projeto



Princípios de Salvaguarda
PRINCÍPIOS IMPACTOS SIM NÃO

SOCIAL

Princípio 1
Direitos Humanos

O Projeto pode vir a desrespeitar e/ou 
contribuir com a violação da Declaração 
de Direitos Humanos ou impedir algum 
direito fundamental e/ou livre arbítrio?

X

Princípio 2
Igualdade de gênero e 
Direitos da Mulher

O Projeto reforça discriminações 
baseadas em gênero ou pode colocar 
mulheres em situação de risco, 
reduzindo seu acesso a recursos, direitos 
ou benefícios?

X
Princípio 3
Saúde e segurança da 
comunidade e condições 
de trabalho

O Projeto pode vir a reforçar os danos 
ambientais sofridos pela cidade e 
comunidade devido ao desastre ocorrido 
no início do ano?

X



Princípios de Salvaguarda
PRINCÍPIOS IMPACTOS SIM NÃO

SOCIAL

Princípio 4
Herança cultural, Povos 
indígenas e 
Deslocamento e 
Reassentamento

O Projeto pode trazer risco a herança 
cultural, religiosa ou artística do local? 
Requer realocação da população ou está 
localizado em terras indígenas?

X

Princípio 5
Corrupção

Está em desacordo com as leis 
anticorrupção vigentes ou demonstra 
desonestidade ao conduzir suas 
atividades?

X

ECONÔMICO Princípio 6
Impactos Econômicos

O Projeto pode gerar trabalho informal, 
infantil ou forçado? E pode trazer 
impactos econômicos negativos durante 
ou após a sua instalação?

X



Princípios de Salvaguarda

PRINCÍPIOS IMPACTOS SIM NÃO

AMBIENTAL

Princípio 7 
Clima e energia

O Projeto aumentará as emissões de 
GEE ou utilizará fontes de energia 
não renováveis para seu 
funcionamento?

X

Princípio 8 
Água

O Projeto irá afetar o curso, 
sazonalidade ou padrão dos corpos d’
água presentes na região? Pode causar 
erosão, assoreamento, instabilidade 
ou escassez destes recursos?

X



Princípios de Salvaguarda
PRINCÍPIOS IMPACTOS SIM NÃO

AMBIENTAL
Princípio 9 
Meio ambiente, 
ecologia e uso do solo

O Projeto envolve:
➔ Uso da terra para plantações;
➔ Uso de espécies geneticamente 

modificadas;
➔ Uso de químicos ou materiais 

perigosos ou não perigosos;
➔ Extração de lenha ou produtos 

florestais não madeireiros;
➔ Criação de animais;

Ou torna a região suscetível a 
terremotos ou enchentes, libera 
poluentes ou pesticidas/fertilizantes 
ou afeta a Conservação de 
ecossistemas ou espécies em risco?

X



Plano de monitoramento de 
Desenvolvimento Sustentável



Plano de monitoramento
Parâmetros 

Monitorados Comentários

Energia gerada por ano

A quantidade anual de energia gerada pelos painéis fotovoltaicos 
mostra como o Projeto contribui com o aumento da matriz 
energética renovável no país, assegurando o acesso confiável, 
sustentável e moderno à uma fonte de energia limpa, sendo 
importante para atingir o ODS 7 – Energia Limpa e Acessível.

Número de visitantes do 
Instituto por ano 

O número de visitantes do Instituto permite analisar como o Projeto 
influencia no acesso a espaços inclusivos, arborizados e públicos, 
principalmente para mulheres, crianças, idosos e deficientes, 
contribuindo para atingir o ODS 11 – Cidades e Comunidades 
Sustentáveis.

Quantidade de redução 
de emissões de CO2e 

por ano

O número de toneladas de carbono evitado permite analisar a 
quantidade de gases de efeito estufa que estão deixando de ser 
emitidos, mostrando diretamente como o Projeto é importante para 
alcançar o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima.



Obrigado!



Nossos contatos:

Sustainable Carbon – 
Projetos Ambientais Ltda.
 
Rua Doutor Bacelar, 368. Conj. 23
Vila Clementino – CEP 04.026-001
São Paulo – SP

(11) 2649-0036

web@sustainablecarbon.com

Bio Assets – Ativos 
Ambientais Ltda.
 
Rua Dráusio, 193, Sala 03
Butantã – CEP 05511-010 
São Paulo – SP

(11) 3034-4408

bioassets@bioassets.com.br

Instituto Inhotim

Rua B, 20 – Fazenda Inhotim
CEP 35460-000
Brumadinho – MG

(31) 3571-9700

info@inhotim.org.br


