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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este documento consiste no Relatório de Avaliação Social do Projeto Solário 

Carioca, sob a responsabilidade da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e com a 

assistência técnica, legal, financeira e institucional do programa C40 Cities Finance 

Facilities - CFF.  

O escopo da Avaliação Social do Projeto Solário Carioca restringe-se ao 

componente que prevê a instalação e operação de sistema fotovoltaico (FV) 

conectados à rede em solo sobre um aterro sanitário encerrado (Aterro de Santa 

Cruz), baseando-se nas informações técnicas do projeto, na revisão da 

documentação disponibilizada e em entrevistas com representantes de órgãos 

públicos municipais, de empresas prestadoras de serviços sociais e ambientais. Em 

razão da pandemia da Covid-19 e das medidas de distanciamento social, os 

contatos com representantes das partes interessadas foram realizados 

remotamente por meio de ligações telefônicas e de plataformas online para 

videoconferência.  

A avaliação social preliminar parte de uma análise preliminar de conformidade com 

a legislação aplicável ao Projeto e com os padrões de desempenho e salvaguarda 

sociais internacionais, em especial os dos Princípios do Equador, IFC (sigla para 

International Finance Corporation, a Corporação Financeira Internacional membro 

do Grupo Banco Mundial), Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

Em suma, o presente relatório é parte de um processo contínuo de avaliação social 

do Projeto, que, com base em dados socioeconômicos das áreas de influência, na 

percepção das partes interessadas e nas normas, salvaguardas e boas práticas, 

nacionais e internacionais, visa à proposição de ações e estratégias de prevenção 

de riscos, mitigação de impactos e aprimoramento da gestão do Projeto, apontando 

também diretrizes necessárias para o detalhamento e aprofundamento futuro da 

avaliação e monitoramento de riscos e impactos sociais em outras fases do 

empreendimento. Mais que isso, os resultados apontam para ações que visam à 

incorporação de questões sociais no sistema de gestão do Projeto.  

Os resultados encontrados sinalizam oportunidades e riscos para o projeto. 

Primeiramente, faz-se necessário o aprofundamento da avaliação socioambiental 

do Projeto para resultar na elaboração e manutenção, em coordenação com outros 

órgãos governamentais responsáveis e com terceiros, conforme apropriado, de um 

Sistema de Avaliação e Gestão Ambiental e Social (SGAS) apropriado à natureza 

e às dimensões do Projeto e compatível com o nível de seus riscos e impactos 

socioambientais. É recomendado que um SGAS para esse fim incorpore os 

seguintes elementos de forma dinâmica e contínua: (i) política; (ii) identificação de 
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riscos e impactos; (iii) programas de gestão; (iv) capacidade e competência 

organizacional; (v) preparação e resposta a emergência; (vi) engajamento das 

partes interessadas; e (vii) monitoramento e análise.  

Em relação ao contexto social, o SGAS deve abranger um Plano ou Sistema de 

Gestão dos Impactos Sociais e documentos de gestão relacionados como, por 

exemplo, um plano ou conjunto de ações de saúde e segurança da comunidade e 

do trabalhador, de engajamento das partes interessadas, de comunicação social, 

de prevenção e resposta a situações de emergência, dentre outras que oferecem 

coletivamente um conjunto integrado de ações para gerir as questões sociais 

suscitadas pelo projeto. Esse sistema deve ser articulado com outros órgãos 

públicos e entidades envolvidas na perspectiva de integrar planos, programas e 

ações já existentes e que possuam intersecção com o Projeto, bem como incorporar 

ações definidas em conjuntos quando necessárias.  

O SGAS deve prever mecanismo para monitoramento, revisão e avaliação das 

ações, bem como propiciar condições para uma gestão flexível de aprendizado e 

adaptação capaz de responder a eventos e situações imprevistas e informações 

novas. 

A avaliação social é um processo que tem como um de seus objetivos subsidiar os 

responsáveis pelo Projeto no planejamento, no preparo de competências e no início 

do engajamento com partes interessadas. Nesse sentido, é recomendado que o 

SGAS inclua um conjunto de ações para engajamento com partes interessadas, que 

podem partir da elaboração de uma versão preliminar de um Plano de Engajamento 

de Partes Interessadas - PEPI. O empreendimento apresentou posicionamento 

favorável das partes interessadas, o que não dispensa o engajamento, mas sim 

reforça a necessidade de ampliar o diálogo com equipes técnicas, esferas de 

influência decisórias e partes interessadas afetadas para potencializar os benefícios 

percebidos e gerenciar os riscos. Recomenda-se atualizar o plano (PEPI) e o 

mapeamento de partes interessadas conforme avançam as decisões técnicas sobre 

o empreendimento. 

A ausência de comunicação formal do empreendimento com partes interessadas 

afetadas apresenta risco de invisibilidade de impactos e consequente baixo 

desempenho ambiental e social. Esse aspecto é ainda mais relevante no entorno 

imediato do empreendimento, uma vez que os riscos e impactos adversos são mais 

limitados ao contexto local. Assim, é importante investigar as estruturas municipais 

de visita aos territórios e em relacionamentos contínuos com lideranças 

comunitárias e outras partes interessadas. Por isso, sugere-se a investigação junto 

a esta rede de relacionamento já instalada para compreensão e aprofundamento do 

mapeamento e análise de partes interessadas, principalmente a identificação das 
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comunidades afetadas e respectivos impactos, como também o planejamento, 

capacitação e aplicação do engajamento propriamente dito. 

Os usos múltiplos do terreno do aterro são considerados riscos, uma vez que estes 

usos podem não ser compatíveis com o empreendimento, em qualquer uma de suas 

fases gerando impactos negativos mútuos ao empreendimento e às partes 

interessadas afetadas do entorno. Assim, recomenda-se que o núcleo gestor dê 

continuidade aos contatos, formalizando o processo de engajamento com as partes 

interessadas afetadas do entorno. O posicionamento atual do vizinho, pequeno 

produtor rural, é de estranheza e desconfiança frente ao empreendimento, com 

preocupação de como irá impactar sua produção de leite. Há necessidade urgente 

de esclarecimento dos impactos e realização de consulta. 

As medidas de mitigação dos riscos e impactos sociais do Projeto relacionam-se 

com dois temas centrais: saúde e segurança do trabalhador e saúde e segurança 

da comunidade. Para ambos os temas é recomendado que as medidas de mitigação 

estejam sistematizadas em Planos específicos para cada tema ou em instrumentos 

similares de gestão para as fases de construção e operação, devendo estar 

incorporados também no SGAS. As medidas de potencialização dos benefícios do 

Projeto focam principalmente na geração de mão-de-obra local e dinamização da 

economia. 

Em relação às medidas potencializadoras, são recomendadas ações de fomento ao 

desenvolvimento local, o que pode se dar por meio da priorização da contratação 

de mão de obra local para a construção e operação, bem como ações voltadas ao 

recrutamento e contratação de mulheres na construção e operação. A capacitação 

da mão de obra local para construção e a qualificação profissional para a fase de 

operação também são medidas potencializadoras de potenciais impactos benéficos 

do projeto, como capinagem e manutenção do terreno; fiscalização e segurança; e 

vistoria, fiscalização, limpeza e manutenção dos módulos fotovoltaicos e 

equipamentos associados. 

As medidas recomendadas mostram-se adequadas também para endereçar os 

riscos e impactos conhecidos do projeto para população afetada e sociedade em 

geral. Somente os riscos causados por eventos climáticos extremos tais como 

incêndios, alagamentos, soltura e/ou deslocamentos de peças com rajadas de 

vento, mostraram-se irreversíveis e imprevisíveis. Mesmo assim, é possível mitigar 

os danos com desenho e execução de ações e medidas no contexto pós desastre, 

elaborado com engajamento das partes interessadas afetadas por estes impactos. 

Essas ações e medidas devem estar associadas às outras ações de prevenção e 

resposta a situações de emergência decorrentes de falhas humanas e técnicas.  
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A potencialização de impactos benéficos e a prevenção e mitigação de riscos e 

impactos tendem a ser mais efetivas quando se inicia a articulação institucional e 

ativação prévias à fase de construção. Portanto, recomenda-se elaborar e iniciar a 

execução do plano de comunicação institucional e social do Projeto Solário Carioca, 

respeitando as restrições do período eleitoral. É recomendado também envolver e 

capacitar o canal 1746 para esclarecer sobre o Programa e o empreendimento, ou 

criar canal próprio. 

A avaliação social apontou também pontos específicos de atenção sobre riscos para 

o projeto em si. São riscos relacionados: (i) ao processo contínuo de avaliação e 

gestão dos riscos sociais e ambientais; (ii) ao traçado da linha de distribuição e 

localização de subestação; (iii) à eventual necessidade de anuência do 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA); (iv) ao risco de herdar o 

passivo ambiental do Aterro Sanitário Santa Cruz; (v) à responsabilidade civil e 

socioambiental da PCRJ e terceiros executores das Fases e Construção e 

Operação; e (vi) ao engajamento tardio e/ou insuficiente com partes interessadas. 

Esses riscos podem causar ao empreendimento (i) aumento de custo; (ii) 

atraso/ampliação do tempo previsto para construção e instalação; (iii) insegurança 

jurídica; (iv) inviabilidade de partes do projeto; (v) oposição de partes interessadas; 

(vi) invisibilidade de impactos previsíveis e potenciais; e (vii) desinteresse de 

investidores.  

São riscos gerenciáveis por meio de medidas preventivas tais como: (i) articulação 

institucional, transparência e acordos entre autoridades e demais partes 

interessadas; (ii) estabelecimento de instância de governança e/ou colegiado multi 

partes interessadas para tomada de decisão e gestão; (iii) aprofundamento de 

estudos; (iv) engajamento e comunicação com partes interessadas; e (v) redesenho, 

complementação e/ou adequação do projeto. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento consiste no Relatório de Avaliação Social do Projeto Carioca, sob 

a responsabilidade da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ) e com a 

assistência técnica, legal, financeira e institucional do programa C40 Cities Finance 

Facilities - CFF. O projeto “Solário Carioca” possui como escopo a instalação de 

Sistema Fotovoltaico (FV) conectado à rede em solo sobre o aterro sanitário Santa 

Cruz, já encerrado. 

O processo de avaliação social visa contextualizar os aspectos sociais relacionados 

ao empreendimento em conformidade com as principais normativas nacionais e 
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padrões de desempenho e salvaguarda sociais internacionais, de forma a avaliar 

preliminarmente os riscos e impactos sociais dos projetos e estabelecer medidas de 

mitigação. Faz-se importante ressaltar que a avaliação social, ou avaliação de 

impactos sociais, não se resume a um produto resultado da identificação, avaliação 

e gestão de impactos sociais para subsidiar a implantação e operação de um 

Projeto. Segundo Vanclay e colaboradores (2015), igualmente importante é o seu 

papel de contribuição para a gestão contínua de questões sociais em todo o ciclo 

de desenvolvimento do projeto, desde a concepção até o pós-encerramento. Ou 

seja, a avaliação de impactos sociais é um processo que deve acompanhar todo o 

ciclo de vida de um projeto, sendo constantemente atualizado e complementado. 

Segundo Kvam (2017), uma implicação importante na compreensão da avaliação 

de impactos sociais como processo e não como estudo ou relatório isolado é que 

elementos diferentes podem ser sequenciados durante todo o ciclo do projeto, ou 

seja, embora a avaliação como processo deva começar o quanto antes possível, 

diferentes partes dela serão, em geral, feitas em momentos diferentes.  

O presente relatório representa uma etapa inicial desse processo, precisando ser 

aprimorado par e passo com a maturação do planejamento e caracterização do 

Projeto e da execução das suas etapas, conforme novas informações vão sendo 

definidas e detalhadas, bem como vão sendo colocadas novas demandas e 

desafios.  

As informações de base para a elaboração do relatório contemplaram a 

documentação existente relacionada à concepção e à estruturação do Projeto 

Solário Carioca, bem como à implantação, à operação e ao encerramento do aterro 

Santa Cruz. Complementam as informações aquelas levantadas junto aos 

diferentes atores e entidades contatados para a elaboração do presente relatório. O 

detalhamento dessas informações encontra-se na Seção 1.3. 

 

1.1. Escopo de avaliação 

O escopo da Avaliação Social do Projeto Solário Carioca restringe-se ao 

componente que prevê a instalação e operação de Sistema Fotovoltaico (FV) 

conectado à rede em solo sobre um aterro sanitário encerrado (aterro Santa Cruz) 

e inclui todos os aspectos descritos no Capítulo 4, baseando-se nas informações 

técnicas do projeto, na revisão da documentação disponibilizada e em entrevistas 

com representantes de órgãos públicos municipais, de empresas prestadoras de 

serviços sociais e ambientais. 
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Somam-se à avaliação da documentação citada anteriormente, o levantamento dos 

quadros institucionais e as atuais condições ambientais, sociais, de saúde e 

segurança e riscos associados ao Projeto. As principais dimensões sociais 

analisadas são aquelas que dizem respeito às relações humanas com o meio 

ambiente; ao patrimônio cultural; à saúde e segurança do trabalhador; à saúde e 

segurança da comunidade; à consulta às partes interessadas; às cadeias de 

suprimento; e aos temas sociais aplicáveis, tais como: povos indígenas, 

reassentamento involuntário, igualdade de gênero, direitos humanos, inclusão 

social e grupos vulneráveis. Foram consideradas também as medidas de mitigação 

e controle social já previstas no Projeto ou recorrentes em projetos similares. 

Em razão da pandemia da Covid-19 e das medidas de distanciamento social, os 

contatos com representantes das partes interessadas foram realizados 

remotamente por meio de ligações telefônicas e de plataformas online para 

videoconferência.  

A avaliação social preliminar parte de uma análise prévia de conformidade com a 

legislação aplicável ao Projeto e com salvaguardas sociais internacionais, em 

especial as dos Princípios do Equador, IFC (sigla para International Finance 

Corporation, a Corporação Financeira Internacional membro do Grupo Banco 

Mundial), Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os resultados obtidos poderão subsidiar 

processo de dispensa de licenciamento ou de obtenção de licença única ou prévia, 

de implantação e de operação, bem como de avaliação socioambiental específica 

(ou devida diligência) para atendimento às políticas internacionais de salvaguarda 

social com o objetivo de obter financiamento por instituição financeira (banco) 

comprometida com padrões socioambientais de alto desempenho. Mais que isso, 

os resultados apontam para ações que visam à incorporação de questões 

sociais no sistema de gestão do Projeto.  

Em suma, o presente relatório é parte de um processo contínuo de avaliação social 

do Projeto. Dado o estágio inicial do Projeto, o prazo para realização da avaliação 

social e o período de distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19, o 

presente relatório concentrou esforços em considerar uma maior gama de normas, 

salvaguardas e boas práticas, nacionais e internacionais, para propor ações e 

estratégias de prevenção de riscos, mitigação de impactos e aprimoramento da 

gestão do Projeto, apontando também diretrizes necessárias para o detalhamento 

e aprofundamento futuro da avaliação e monitoramento de riscos e impactos sociais 

em outras fases do empreendimento para que estejam aderentes e atendam às 

normativas nacionais e internacionais. 
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1.2. Marco normativo de referência da avaliação 

O presente relatório baseia-se na avaliação de conformidade do empreendimento 

com os seguintes requisitos:  

● Legislação Federal, Estadual (Rio de Janeiro) e Municipal (Rio de 

Janeiro);  

● Princípios do Equador;  

● Padrões de Desempenho da IFC;  

● Estrutura Ambiental e Social (ESF na sigla em inglês para Environmental 

and Social Framework) do Banco Mundial; 

● Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da IFC/Banco Mundial 

(Diretrizes Gerais em SSM, ou EHS General Guidelines);  

● Diretrizes para Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica da IFC / 

Banco Mundial; 

● Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos – MIGA 

(Multilateral Investment Guarantee Agency) / Banco Mundial;  

● Nota técnica sobre Avaliação de impacto social (AIS) da Unidade de 

Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); 

● Diretrizes para Salvaguardas Sociais e Ambientais do Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF); 

● Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho - Organização 

Internacional do Trabalho (OIT);  

● Convenções da Organização das Nações Unidas (ONU)  

- Convenção sobre a proteção aos direitos dos trabalhadores 

migrantes e dos membros de suas famílias;  

- Convenção sobre os direitos das crianças, Art. 32.1.  

● Código de Conduta da ONU para os responsáveis pela aplicação das leis. 

1.3. Fontes de informação e atividades realizadas 

As informações utilizadas para a presente avaliação social foram obtidas por meio 

da verificação: i) da documentação produzida ao longo do processo de elaboração 

do Programa Solário Carioca, ii) da documentação relacionada à implantação, à 

operação e ao encerramento do Aterro Sanitário Santa Cruz; iii) da documentação 

adicional e de informações e percepções levantadas junto aos diferentes atores e 

entidades representantes das partes interessadas; iv) dos principais requisitos 

internacionais relacionados à gestão e ao monitoramento dos aspectos sociais, de 

saúde e segurança do trabalho do Projeto, conforme listado nos Anexos 2 e 3. 
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Durante os trabalhos, a equipe verificou com os técnicos os projetos relacionados 

a:  

● Canteiro de obras, incluindo centrais de concreto, área para estoque de 

agregados, central de armações, áreas de armazenamento de resíduos, 

almoxarifado de EPIs, áreas de vivências, carpintaria e ambulatório;  

● Alojamentos dos trabalhadores, incluindo dormitórios, 

sanitários/vestiários, áreas de vivência e lavanderia;  

● Refeitórios;  

● Escritórios administrativos; 

● Instalação e operação dos sistemas fotovoltaicos.  

Em razão da pandemia da Covid-19 e das medidas de distanciamento social, os 

contatos com representantes das partes interessadas foram realizados 

remotamente por meio de ligações telefônicas e de plataformas online para 

videoconferência. Foram realizadas 21 entrevistas de forma remota, de caráter 

exploratório, entre os dias 13 de julho e 26 de agosto e no dia 16 de setembro de 

2020, com representantes do poder público municipal, com técnicos responsáveis 

pela avaliação do projeto e demais partes interessadas. No Anexo 5 encontra-se a 

lista de instituições entrevistadas. O resumo dos principais pontos abordados nas 

entrevistas realizadas durante o estudo encontra-se no Capítulo 5. Análise de 

Partes Interessadas, deste relatório. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto Solário Carioca prevê a instalação e operação de um Sistema Fotovoltaico 

(FV) no Aterro Sanitário de Santa Cruz (encerrado), localizado no município do Rio 

de Janeiro. 

● Localização: face norte do Aterro Sanitário Santa Cruz, localizado no Bairro 

Santa Cruz, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

● Tamanho da área: a área do aterro a ser utilizada para implantação da usina 

está em fase de finalização de estudo e ocupará entre 10 a 12 ha. Estima-se 

que uma usina solar fotovoltaica em solo com potência 6 MWp. (c.c.- corrente 

contínua) ocupe uma área de aproximadamente 12 hectares (estimativa de 

2 ha por MW).  

● Principais Instalações: o sistema fotovoltaico demanda, na Fase de 

Implantação, canteiro de obras, espaço para armazenamento dos materiais 

e equipamentos, refeitório e vestiário. Não são previstos alojamentos no 

local. Para a Fase de Operação será necessária área para controle de 

acesso e segurança patrimonial, bem como espaço de conexão do sistema 

com a rede de distribuição de energia local (como subestação).  

● Geração: a usina terá potência instalada de 6 MWp (c.c.) / 5 MW (c.a. - 

corrente alternada). 

2.1. Atividades do Projeto 

2.1.1.  Pré-Implantação (Planejamento) 

● Localização: a localização da usina no aterro Santa Cruz foi definida 

previamente, antes da realização do presente estudo. Inicialmente a 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro manifestou interesse em instalar a 

usina no aterro encerrado de Gericinó, Zona Oeste, mas um entrave de 

ordem fundiária resultou na decisão pela substituição da localização. A 

escolha alternativa do aterro encerrado de Santa Cruz, localizado dentro do 

Distrito Industrial de Santa Cruz, foi favorecida pela existência de certidão do 

RGI (Registro Geral de Imóveis) do terreno em nome da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro e pelas condições técnicas do aterro encerrado que foram 

consideradas boas. 

● Diagnósticos e estudos de viabilidade: estudos técnicos estão sendo 

realizados para atestar a viabilidade da área, incluindo topografia, geotecnia 

e radiação solar, bem como rede elétrica disponível; 
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● Obtenção de licenças e permissões: a identificação das licenças e 

permissões necessárias para os órgãos licenciadores e certificações e outros 

documentos necessários ou desejáveis foram consideradas de forma menos 

exaustiva neste relatório e na Avaliação de Impacto Ambiental (Produto 7). 

Buscou-se observar preliminarmente os aspectos sociais usualmente 

considerados em licenciamentos similares. Deverá ser verificado junto à 

Coordenadoria de Licenciamento da SMU as condições para licenciamento 

das construções nas diversas fases e indicação das normas pertinentes; 

● Aquisição de terra: apesar de se tratar de terreno pertencente à PCRJ, são 

observados aspectos relacionados, tais como situação fundiária, uso e 

ocupação do solo, necessidade ou não de desapropriação ou deslocamento 

de pessoas, necessidade ou não de servidão de passagem de linha de 

distribuição, existência de patrimônio histórico ou arqueológico, mecanismos 

de reclamação e engajamento das partes interessadas etc; 

● Premissas e diretrizes para a contratação e operação: processo de 

estabelecimento de diretrizes e exigências para a construção e operação 

com base no design final do Projeto e das avaliações sociais e ambientais. 

2.1.2. Implantação 

● Mobilização de trabalhadores: a construção do sistema fotovoltaico será 

realizada por uma empreiteira (EPCista), por meio de contrato que pode 

compreender em um só instrumento a construção, a compra de 

equipamentos e a montagem para a obra. Dependendo do plano de negócios 

para a usina do aterro, é possível que o EPCista fique responsável também 

pela operação durante o estágio inicial de funcionamento da usina (o que 

pode se estender por um ou mais anos), quando então é passada para a 

Prefeitura. A duração da construção está estimada em cerca de seis meses, 

o que poderá envolver até 70 funcionários ao longo desse período, com pico 

diário de até 50 pessoas circulando no canteiro de obras. Os aspectos de 

construção e manutenção da(s) linha(s) de distribuição na usina ainda não 

estão definidos, tendo sido protocolado na Light solicitação de informação de 

acesso;  

● Adequação de vias de acesso: trata de eventual indicação de abertura ou 

alterações de vias de acesso ao local e à área onde serão instalados os 

módulos fotovoltaicos. A princípio será utilizado o acesso para o aterro a 

partir da Avenida João XXIII, tanto pela própria via, que cruza a BR 101 pelo 

viaduto de transposição do Rio Guandu, como pela sua intersecção com a 

BR 101. Da Avenida João XXIII o aterro é acessado pela Rua Sete, Avenida 

Gal Ulhôa Cintra (via canal do Rio Guandu) e Estrada do Dique; 
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● Preparação do local: algumas ações são necessárias para preparar a área 

para receber os módulos fotovoltaicos, equipamentos associados e 

estruturas de apoio. No aterro será feita fundação em blocos de concreto pré-

fabricados para a estrutura metálica de apoio dos módulos fotovoltaicos ser 

fixada. Os blocos de concreto serão superficiais, para não comprometer os 

resíduos sólidos aterrados.  

● Transporte de materiais para a construção: não envolverá quantidade 

significativa de viagens e de veículos pesados, apenas para materiais 

necessários para fabricação de concreto ou para concreto pré-usinado, bem 

como vigas, tijolos, telhas, tábuas e ripas de madeira para construção de 

edificações, cerca e instalações provisórias durante a construção; 

● Construção de instalações provisórias: envolve as obras de construção civil 

para a construção e operação do canteiro de obras, das áreas de vivência 

(se houver: escritório da obra, refeitório, área de lazer, vestiário, sanitários, 

almoxarifado, guarita de vigia, portaria etc.), bem como das áreas de 

armazenamento, posto de produção de argamassa e concreto, vias de 

circulação, disposição de entulho etc.; 

● Construção de instalações permanentes administrativas e operacionais: 

envolve as obras de construção civil para a construção e operação das 

edificações para abrigar os pontos de conexão e talvez seja necessária a 

construção de portaria e guarita de vigilância. Já existe uma guarita edificada, 

mas é preciso avaliar as possibilidades de aproveitamento integral da 

estrutura, de aproveitamento parcial com reformas e/ou ampliação e até da 

demolição e construção de uma nova. O aterro já é cercado, embora o 

controle de acesso permita o trânsito de caminhões e veículos entre os areais 

e a BR-101. Será instalada outra cerca metálica para delimitar a área elétrica 

da usina; 

● Transporte dos módulos fotovoltaicos, equipamentos associados e estruturas 

de apoio: é a atividade que envolve a maior parte das viagens de veículos 

pesados para transporte dos módulos fotovoltaicos, cabos, inversores, 

transformadores, tubulações, estruturas metálicas de apoio e blocos de 

concreto; 

● Instalação de estruturas de apoio: no aterro as estruturas metálicas de apoio 

serão chumbadas nos blocos de concreto instalados sobre o solo; 

● Armazenamento da entrega dos módulos fotovoltaicos e sua instalação, 

incluindo conexões elétricas internas, inversores e transformadores: o 

armazenamento dessas estruturas demanda proteção contra sol, chuva e 

poeira, bem como contra roubos e depredação. A instalação dos módulos 
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será por meio da fixação nas estruturas metálicas de apoio e o cabeamento 

até o ponto de conexão, que seguirá enterrado em algumas áreas e em 

outras áreas por cima do solo dentro de eletrodutos metálicos e/ou 

conduletes de plástico; 

● Construção de subestação e linhas de distribuição: no aterro o ponto de 

conexão consiste em pequena central elétrica que demanda a construção de 

uma edificação em alvenaria, provavelmente feita de concreto pré-usinado 

ou fabricado no canteiro de obra. A edificação será construída sobre o aterro, 

próxima aos módulos fotovoltaicos. A linha de distribuição para conexão da 

usina fotovoltaica no aterro será de média tensão, construída em padrão 

urbano com postes de concreto. Na etapa de elaboração do projeto deverão 

ser priorizadas áreas já impactadas, evitando ao máximo o corte de 

vegetação. Ressalta-se também a importância de analisar, quando o traçado 

estiver definido, se a(s) linha(s) atravessará(ão) propriedades particulares e 

se haverá ou não a necessidade de eventual negociação de servidões de 

passagem para a(s) mesma(s). 

2.1.3.  Operação 

● Mobilização de trabalhadores: Dependendo do plano de negócios para a 

usina no aterro, é possível que o EPCista fique responsável também pela 

operação durante o estágio inicial de funcionamento (o que pode se estender 

por um ou mais anos), quando então será passada para a Prefeitura. A 

definição dos responsáveis pela operação, fiscalização e manutenção dos 

módulos fotovoltaicos, equipamentos associados e estruturas de apoio, 

incluindo quantitativo, qualificação e origem, bem como saúde e segurança 

do trabalhador serão de responsabilidade da empresa construtora 

obedecendo a legislação e diretrizes estabelecidas pela Prefeitura; 

● Limpeza dos módulos fotovoltaicos, equipamentos associados e estruturas 

de apoio: A limpeza dos módulos fotovoltaicos é feita com água e em uma 

periodicidade anual. Em razão de estar localizada em região industrial, com 

maior concentração de poluentes e particulados em suspensão, é possível 

que seja definido periodicidade menor entre as limpezas, talvez 

semestralmente; 

● Controle da vegetação: será feito controle de vegetação no aterro, nos 

módulos fotovoltaicos do aterro e nas servidões de passagem da linha de 

distribuição;   

● Inspeção e manutenção dos módulos fotovoltaicos, equipamentos 

associados e estruturas de apoio: será feita inspeção e manutenção 

periódica da usina. A incidência de falhas dos módulos é rara e pontual, 
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demandando reposição imediata. Os inversores possuem vida útil de pelo 

menos 10 anos, podendo ser substituídos após esse período. Como os 

módulos e inversores são estruturas modulares, a substituição pontual 

desses não demanda obras e ações significativas; 

● Operação, inspeção e manutenção de instalações auxiliares, como 

subestação de energia e linhas de distribuição: inclui a inspeção e 

manutenção periódica dos postes e linhas de distribuição, bem como a 

limpeza das áreas de servidão de passagem. 

2.1.4.  Descomissionamento ou Repotenciação 

● Remoção dos módulos e os demais equipamentos e estruturas: para o 

descomissionamento, essa fase demanda equipe técnica capaz de 

desmontar a usina e dar um destino adequado das peças e equipamentos 

que compõem o sistema fotovoltaico, seja para descarte ou algum tipo de 

reuso ou reciclagem, bem como do reaproveitamento ou descarte da 

fundação de concreto sobre o aterro, e restos materiais das estruturas e 

edificações. Antes do descomissionamento seria necessário o estudo da 

melhor alternativa de recomposição da área ou utilização para outro fim, o 

que envolveria a necessidade de remoção ou de permanência da fundação 

de concreto sobre o solo.  

● Substituição dos módulos e adequação das estruturas de apoio: os módulos 

possuem garantia de 25 anos, com potencial de funcionamento que pode 

chegar e ultrapassar 40 anos. A repotenciação é uma opção de continuar a 

operação da usina por meio da substituição dos módulos e adequação das 

estruturas de apoio e das instalações e equipamentos elétricos associados 

(cabos, inversores, transformadores), uma vez que é muito provável que em 

décadas a tecnologia, a produção e os valores dos componentes da usina 

terão mudado significativamente, e é difícil prever neste momento a 

viabilidade e as condições para a repotenciação. O que se prevê, além da 

manutenção do tipo de uso do espaço, é a substituição dos módulos e 

descarte adequado ou destinação para segundo uso por terceiro. 

2.2. Requisitos do Projeto  

● Necessidade de água para construção e operação: a demanda de água na 

construção é baixa, uma vez que maior parte das estruturas são pré-

moldadas. Na operação a demanda é maior nos momentos de limpeza dos 

módulos. A água para as obras no aterro e para a limpeza dos módulos 

fotovoltaicos na fase de operação será fornecida por caminhão pipa. Na fase 

de operação, para a limpeza dos módulos estima-se meio litro de água por 
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metro quadrado. Uma usina de 6 MWp (cc), como a do Aterro Sanitário Santa 

Cruz, demandará cerca de 60.000 litros de água por limpeza; 

● Necessidade de matéria prima para a construção e operação: os módulos e 

equipamentos, bem como os blocos de concreto, são pré-fabricados. 

Materiais para fabricação de concreto, bem como vigas, tijolos, telhas, tábuas 

e ripas de madeira serão adquiridos pela empreiteira responsável pela 

construção; 

● Necessidade de energia para a construção e operação: na fase de 

construção talvez sejam necessários geradores a diesel, mas durante a 

operação da usina não haverá qualquer backup para contingências. Em 

casos de interrupção da geração de energia a usina permanece inativa até 

conseguir voltar a operar;   

● Emissões atmosféricas da construção e da operação: na construção as 

emissões atmosféricas de poluentes e gases de efeito estufa se resumem à 

movimentação de veículos e operação de máquinas e geradores. Na 

operação as emissões são praticamente nulas. Tanto na construção como 

na operação da usina fotovoltaica será continuada a emissão natural de 

biogás do aterro, que é queimado;  

● Geração de resíduos sólidos na construção e na operação: os resíduos 

sólidos das obras serão em grande parte oriundos das instalações 

provisórias dos canteiros de obras. Na operação consistem em módulos e 

equipamentos que precisarão ser substituídos; 

● Geração de efluentes na construção e na operação: Na construção existe 

geração de efluente pelo uso de água nas obras e presença de sanitários 

para os trabalhadores. Na operação, a geração de efluente se concentra na 

limpeza dos módulos, que será realizada com água, sem uso de produtos 

químicos. No caso do aterro, já existe a produção de chorume do lixo 

enterrado, que é tratado por sistema específico e que é monitorado pelo 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e é desejável que seja acompanhado 

pelo sistema de gestão da usina fotovoltaica; 

● Emissões de ruído na construção e na operação: o ruído gerado na 

construção se concentra na movimentação e operação de veículos e 

maquinário e montagem das estruturas que compõem o sistema fotovoltaico. 

Na operação os ruídos se limitam aos eventos periódicos de limpeza dos 

módulos, ao funcionamento dos inversores e à substituição pontual de peças 

e equipamentos. 
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3. ANÁLISE DE ADERÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS 

AO ARCABOUÇO NORMATIVO 

A análise de aderência do empreendimento ao arcabouço normativo nacional e 

internacional se deu por meio de mapeamento normativo, o que inclui legislação 

nacional, estadual e municipal, bem como tratados e acordos internacionais 

considerados em políticas de salvaguarda e padrões de desempenho aplicáveis ao 

projeto no que diz respeito aos aspectos sociais relacionados. 

O presente relatório baseia-se na avaliação de conformidade do Projeto com os 

seguintes requisitos, no que diz respeito aos aspectos sociais:  

● Legislação Federal, Estadual (Rio de Janeiro) e Municipal (Rio de Janeiro);  

● Princípios do Equador;  

● Padrões de Desempenho da IFC;  

● Estrutura Ambiental e Social (ESF na sigla em inglês para Environmental and 

Social Framework) do Banco Mundial; 

● Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da IFC/Banco Mundial 

(Diretrizes Gerais em SSM, ou EHS General Guidelines);  

● Diretrizes para Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica do Banco 

Mundial/IFC; 

● Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos – MIGA (Multilateral 

Investment Guarantee Agency) / Banco Mundial;  

● Nota técnica sobre Avaliação de impacto social (AIS) da Unidade de 

Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); 

● Diretrizes para Salvaguardas Sociais e Ambientais do Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF); 

● Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho - Organização Internacional do 

Trabalho (OIT);  

● Convenções da Organização das Nações Unidas (ONU)  

● Convenção sobre a proteção aos direitos dos trabalhadores migrantes e dos 

membros de suas famílias;  

● Convenção sobre os direitos das crianças, Art. 32.1.  

● Código de Conduta da ONU para os responsáveis pela aplicação das leis. 

Para a análise de aderência do empreendimento ao arcabouço normativo foi 

realizado mapeamento normativo, o que inclui legislação nacional, estadual e 

municipal aplicável ao projeto no que diz respeito aos aspectos sociais relacionados 

(Anexo 1). 



 

21 

 

  

3.1. Principais Políticas Internacionais de Salvaguarda 

Social Passíveis de Aplicação ao Projeto Solário Carioca 

A IFC (sigla para International Finance Corporation) é a Corporação Financeira 

Internacional membro do Grupo Banco Mundial que atua em mais de 100 países 

em desenvolvimento, contribuindo para que empresas e instituições financeiras 

criem empregos, gerem receitas, melhorem a governança corporativa e o 

desempenho ambiental, além de contribuir para o desenvolvimento das 

comunidades locais. A IFC elaborou um guia para desenvolvedores de projetos para 

instalação e operação de usinas fotovoltaicas (IFC, 2015) com o objetivo de 

aprimorar a capacidade de compreensão de como desenvolver, financiar, construir 

e operar usinas de energia solar fotovoltaica. A fim de entregar um projeto que será 

aceitável para instituições de crédito internacionais (por exemplo, para permitir o 

financiamento), avaliações ambientais e sociais devem ser realizadas de acordo 

com os requisitos chave de normas e princípios internacionais, nomeadamente os 

Princípios do Equador e Padrões de Desempenho da IFC, bem como de normas e 

padrões nacionais e locais, que podem ser mais rigorosos. O desenvolvimento de 

qualquer projeto solar terá ambas implicações: ambientais e sociais. A escala e a 

natureza desses impactos dependem de uma série de fatores, incluindo o tamanho 

da planta, a localização, a proximidade de assentamentos humanos e os requisitos 

ambientais aplicáveis.  

A IFC estabelece critérios para classificação do projeto com base no potencial e na 

magnitude dos riscos e impactos ambientais e sociais, de forma a atender aos 

Princípios do Equador. Segundo essa classificação, os projetos podem se 

enquadrar em uma das três categorias descritas a seguir:  

● Categoria A: projetos com potencial significativo a impactos 

socioambientais adversos, e que sejam diversificados, irreversíveis ou 

sem precedentes;  

● Categoria B: projetos com potencial limitado a impactos socioambientais 

adversos, e que sejam em menor número, geralmente restritos ao local 

de implantação do projeto, em grande parte reversíveis e prontamente 

resolvidos por meio de medidas de mitigação;  

● Categoria C: projetos com risco mínimo ou nulo de causar impacto 

socioambiental.  

A partir de análise preliminar do Projeto de implantação e operação do sistema 

fotovoltaico no Aterro Sanitário de Santa Cruz do Programa Solário Carioca, 

observa-se que o projeto seja classificado na Categoria B, por (i) possuir potencial 

limitado a impactos socioambientais adversos e restritos ao local de implantação do 

projeto, em grande parte reversíveis e prontamente resolvidos por meio de medidas 
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de mitigação; (ii) não prever o deslocamento forçado de pessoas para a implantação 

do projeto, dado que o terreno do aterro não é habitado; (iii) existirem projetos 

similares em outros locais do Brasil e do mundo, com algum grau de previsibilidade 

dos principais impactos sociais e ambientais. A definição da categoria é realizada 

pela equipe da instituição financeira e se baseia na magnitude relativa dos riscos e 

impactos identificados e avaliados em processo de devida diligência (Due Diligence) 

ou avaliação socioambiental específica do Projeto que vise à análise de aderência 

às salvaguardas internacionais necessárias para obtenção de financiamento. A 

categorização aqui apresentada é o indicativo mais provável para o projeto, com 

base nas informações do Projeto disponíveis no momento da realização da 

avaliação preliminar de impactos sociais e, assim, direcionando seu escopo a partir 

dos requisitos previstos pela IFC para a categoria1.  

De acordo com a classificação de risco socioambiental do Banco de 

Desenvolvimento da América Latina o projeto se enquadraria na Categoria B, uma 

vez que, no que diz respeito à implantação de projetos de energia eólica e solar, se 

enquadram na Categoria C os projetos de micro ou pequena escala que geram até 

3 MW. De acordo com a classificação do CAF, a Categoria B corresponde a projetos 

com moderado potencial de causar impactos sociais e ambientais adversos, 

geralmente limitados em escala ao local das instalações e do seu entorno imediato, 

podendo ser identificados com razoável grau de confiança e reversíveis por meio 

da aplicação de boas práticas, medidas mitigadoras e engajamento das partes 

interessadas durante a implantação do projeto. Ainda que a geração prevista, de 5 

MW (c.a.), seja próxima do limite máximo de geração para a Categoria C (3 MW), 

recomenda-se, nesse momento inicial de planejamento do Projeto, uma postura 

conservadora de classificar o Projeto na Categoria B. O atendimento dos requisitos 

dessa categoria pode ser dimensionado de acordo com as características do 

empreendimento e os riscos socioambientais potenciais, o que permite a 

simplificação das ações e medidas de prevenção e mitigação, bem como do sistema 

de gestão necessário para avaliá-las e monitorá-las.  

Pelas mesmas razões de classificação apresentadas anteriormente para IFC e CAF, 

o projeto em tela também se enquadraria na Categoria B do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), cujos projetos apresentam potenciais impactos 

socioambientais adversos localizados e no curto prazo. 

De forma geral, Projetos das Categorias A e B demandam a realização de avaliação 

dos riscos e impactos socioambientais pertinentes, bem como da proposição de 

 

1 Ver: IFC (2012) Nota de Interpretação sobre Categorização Social e Ambiental. Disponível em: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f873da60-4adf-4fa0-83ec-

729227aa5511/Interpretation+Note+on+E+and+S+Categorization.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mU

tZ0yc 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f873da60-4adf-4fa0-83ec-729227aa5511/Interpretation+Note+on+E+and+S+Categorization.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mUtZ0yc
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f873da60-4adf-4fa0-83ec-729227aa5511/Interpretation+Note+on+E+and+S+Categorization.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mUtZ0yc
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f873da60-4adf-4fa0-83ec-729227aa5511/Interpretation+Note+on+E+and+S+Categorization.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mUtZ0yc
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medidas para minimizar, mitigar e compensar impactos negativos de modo 

pertinente e compatível com a natureza e a escala do Projeto. A documentação de 

avaliação de projetos da Categoria A e, quando apropriado, também os da 

Categoria B, deve incluir um Estudo de Impacto Socioambiental (ESIA, na sigla em 

inglês para Environmental and Social Impact Assessment). É possível, também, que 

um ou mais estudos especializados tenham que ser feitos. Em outros Projetos, 

poderá ser conduzida uma avaliação social ou ambiental de escopo limitado ou 

focado (como, por exemplo, uma auditoria), ou uma simples análise de questões 

específicas, como análise locacional, dos níveis de poluição, tipologia do projeto ou 

impactos da construção.  

Para todos os Projetos das categorias A e B, o empreendedor precisará desenvolver 

ou manter um Sistema de Gestão Ambiental e Social e demonstrar o engajamento 

efetivo das partes interessadas, como um processo contínuo, estruturado e 

culturalmente apropriado, junto às comunidades afetadas e, quando pertinente, 

junto às outras partes interessadas. Quando o Projeto tiver potencial de gerar 

impactos adversos significativos sobre as comunidades afetadas, o cliente deverá 

promover um processo de consulta e participação informada. Este processo deve 

ser livre de manipulação externa, interferências, coerção ou intimidação. Quando 

apropriado, o empreendedor precisará criar um mecanismo de reclamação para 

receber comentários e queixas quanto ao desempenho socioambiental do Projeto e 

facilitar a busca de soluções para tais demandas. 

3.1.1. Padrões de Desempenho (PD) da IFC 

De forma geral, os Padrões de Desempenho da IFC de 1 a 8 definem os objetivos 

e requisitos para prevenir e minimizar os riscos e impactos para os trabalhadores, 

para as comunidades afetadas e para o meio ambiente, requerendo uma adequada 

compensação nos casos de impactos residuais decorrentes das atividades do 

Projeto que não puderem ser efetivamente mitigados.  

 Os Princípios do Equador estabelecem que o processo de avaliação de Projetos 

localizados em países não-designados2, como o Brasil, deve verificar a 

conformidade com os Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Socioambiental 

da IFC aplicáveis ao caso e com as Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente da IFC/Banco Mundial (Diretrizes Gerais em SSM, ou EHS General 

Guidelines). O Anexo 2 traz o conteúdo de cada um dos 8 Padrões de Desempenho 

e uma análise preliminar da aplicabilidade dos mesmos ao empreendimento, 

enquanto o Anexo 3 apresenta uma análise preliminar de aplicabilidade do Projeto 

 
2 Países designados são aqueles considerados como tendo robusta governança socioambiental, sistemas 

legislativos e capacidade institucional concebida de modo a proteger seu povo e o ambiente natural. Os países 

designados estão listados em: http://www.equator-principles.com/index.php/ep3/designated-countries. Países 

não designados são os que não constam na lista acima mencionada. 

http://www.equator-principles.com/index.php/ep3/designated-countries
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às Diretrizes Gerais em SSM da IFC. O intuito das análises apresentadas nos 

Anexos 2 e 3 é o de prever minimamente as salvaguardas internacionais 

associadas ao projeto de forma a subsidiar o planejamento do mesmo e o processo 

contínuo de avaliação socioambiental durante seu ciclo de desenvolvimento. 

3.1.2. Diretrizes Gerais e Específicas de Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente da IFC 

Conforme recomendado pela IFC, durante um processo de devida diligência (Due 

Diligence) o Consultor Socioambiental Independente deve se apoiar nos principais 

requisitos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança especificados nas “Diretrizes 

Gerais sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente” (Diretrizes Gerais em SSM, ou 

General EHS Guidelines em Inglês) como fonte técnica de informação para 

avaliação do processo de gerenciamento de perigos e riscos, aspectos e impactos 

ambientais do Projeto.  

As Diretrizes Gerais em SSM da IFC apresentam os níveis e as medidas de 

desempenho ambiental e de saúde e segurança que são normalmente aceitáveis 

para a IFC e que geralmente são consideradas viáveis em novas instalações, a um 

custo razoável e com as tecnologias atualmente disponíveis, estando em linha com 

as melhores práticas internacionais.   

Em todos os casos em que a legislação e as normas brasileiras relacionadas a meio 

ambiente e saúde e segurança forem diferentes dos padrões, níveis e medidas 

especificados nas Diretrizes Gerais em SSM da IFC, espera-se que o Projeto 

cumpra com os padrões mais exigentes entre as duas opções.   

Os requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional estão descritos na Seção 2.0 das 

Diretrizes Gerais em SSM da IFC, enquanto os requisitos para a Segurança e Saúde 

da Comunidade são apresentados na Seção 3.0 desse mesmo documento. Os 

principais requisitos para Meio Ambiente, Segurança e Saúde dos Trabalhadores e 

Comunidade são discutidos no Anexo 3. 

3.1.3. Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho - OIT 

Em 1998, a OIT adotou a Declaração Relativa aos Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento, que constitui uma reafirmação 

universal do compromisso dos Estados-Membros da Organização, e da 

comunidade internacional em geral, de respeitar, promover e atingir um padrão 

mínimo de princípios e direitos no trabalho.  

Os princípios e direitos da OIT são regidos por oito convenções fundamentais que 

abrangem a liberdade sindical, o reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a 
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eliminação efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria 

de emprego e profissão. Essas convenções estão listadas a seguir.  

Ressalta-se que os padrões mínimos estabelecidos pelas Convenções 

Fundamentais da OIT são compatíveis com o regime de contratação brasileira “CLT” 

(Consolidação das Leis de Trabalho) e devem ser adotados tanto pelo 

Empreendedor como pelo EPCista.  

● Convenção OIT 29 (Trabalho Forçado);   

● Convenção OIT 87 (Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical);  

● Convenção OIT 98 (Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva);  

● Convenção OIT 100 (Remuneração equivalente para trabalhadores 

masculinos e femininos por trabalho equivalente);   

● Convenção OIT 105 (Abolição do Trabalho Forçado);  

● Convenção OIT 111 (Discriminação – Emprego e Profissão);  

● Convenção OIT 138 (Idade Mínima para Admissão a Emprego);  

● Convenção OIT 182 (Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e 

a Ação Imediata para a sua Eliminação).  

Para as diferentes fases do Projeto, e em especial para a construção, devem ser 

observadas todas as normas nacionais de saúde e segurança do trabalho aplicáveis 

ao Projeto (incluindo NRs e legislação trabalhista) e que contemplam os requisitos 

estabelecidos nos padrões de desempenho (3.1.1), nas diretrizes gerais sobre meio 

ambiente e saúde e segurança (3.1.2) e nos princípios e direitos fundamentais do 

trabalho da OIT (3.1.3). 

4. ANÁLISE DO CONTEXTO SOCIAL DO PROJETO 

A análise do contexto social do projeto tem como objetivo dimensionar 

preliminarmente as questões sociais relevantes para os projetos de acordo com sua 

complexidade. Para projetos com risco e complexidade mais baixos, o esforço deve 

ser direcionado para a realização de uma avaliação de impacto social mais 

simplificada e eficiente, voltada a uma compreensão básica do projeto e a uma 

estratégia de consulta centrada na transparência e acesso à informação pelo 

público.  Essa etapa abrange i) a definição do escopo por meio do estudo do projeto 

e da sua localização e da análise preliminar das interações prováveis entre as fases 

e elementos do Projeto e os riscos e impactos comuns a empreendimentos 

similares; ii) levantamento de dados secundários sobre as regiões de entorno dos 

empreendimentos com ênfase em mapas de uso e ocupação do solo e 

levantamento de aspectos demográficos, culturais e socioeconômicos, incluindo 

identificação prévia de marcadores de pobreza e vulnerabilidade social. 
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4.1. Definição de Escopo 

A definição preliminar do escopo da avaliação de impacto social foi realizada por 

meio do estudo do projeto e da sua localização e a análise preliminar das interações 

prováveis entre as fases e elementos do Projeto e os riscos e impactos comuns a 

empreendimentos similares. Como já mencionado no Item 1.1, dado o estágio inicial 

do Projeto, o prazo para realização da avaliação social e o período de 

distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19, o presente relatório 

concentrou esforços em considerar uma maior gama de normas, salvaguardas e 

boas práticas, nacionais e internacionais, para propor ações e estratégias de 

prevenção de riscos, mitigação de impactos e aprimoramento da gestão do Projeto, 

apontando também diretrizes necessárias para o detalhamento e aprofundamento 

futuro da avaliação e monitoramento de riscos e impactos sociais em outras fases 

do empreendimento para que estejam aderentes e atendam às normativas 

nacionais e internacionais.  

O primeiro passo para a definição do escopo foi analisar a descrição do projeto e 

das suas etapas e atividades, conforme apresentado no capítulo 2, e relacioná-la 

com interações com possíveis riscos e impactos sociais, adversos ou positivos, 

conforme apresentado na Tabela 1. Trata-se apenas de um primeiro exercício para 

definição do escopo, sendo que as interações apontadas são reavaliadas e 

detalhadas nas etapas seguintes, com base nos resultados da caracterização da 

linha de base, consulta às partes interessadas, andamento dos processos e 

articulações com poder público e técnicos, avaliação dos impactos etc. 

 

Tabela 1 - Interações entre as fases do Projeto com possíveis impactos sociais 

Pré-implantação 

Localização - Aproveitamento de área degradada 

Aquisição de terra 
- Mudanças no uso do solo 

- Possibilidade de servidão de passagem para linha de distribuição 

Construção (implantação) 

Mobilização de 

trabalhadores 

- Economia local e emprego 

- Saúde e segurança do trabalho 

Adequação de vias de 

acesso 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

Preparação do local 

- Impactos no solo 

- Impactos na qualidade do ar 

- Impactos na qualidade da água e efluentes 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

Transporte de materiais para 

a construção 

- Impactos no solo 

- Impactos na qualidade do ar 
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- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

Construção de instalações 

provisórias e permanentes 

- Impactos no solo 

- Impactos na qualidade do ar 

- Impactos na qualidade da água e efluentes 

- Impactos visuais  

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

Transporte dos módulos 

fotovoltaicos, equipamentos 

e estruturas 

- Impactos no solo 

- Impactos na qualidade do ar 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

Armazenamento e 

instalação dos módulos 

fotovoltaicos 

- Impactos na qualidade do ar 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

Instalação de linha de 

distribuição 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

Operação 

Mobilização de 

trabalhadores 

- Economia local e emprego 

- Saúde e segurança do trabalho 

Limpeza dos módulos 

fotovoltaicos 

- Impactos na qualidade da água e efluentes 

- Saúde e segurança do trabalho 

 

Controle da vegetação - Saúde e segurança do trabalho 

Inspeção e manutenção dos 

módulos fotovoltaicos, 

equipamentos e estruturas 

- Saúde e segurança do trabalho 

Inspeção e manutenção de 

subestação e linha de 

distribuição 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

Descomissionamento ou repotenciação 

Remoção ou substituição 

dos módulos 

- Mudança no uso do solo (no caso de descomissionamento) 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

Remoção dos demais 

equipamentos 

- Impactos no solo 

- Impactos na qualidade do ar 

- Impactos visuais  

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

 

A partir da análise das interações entre as etapas do Projeto com os riscos possíveis 

de impactos sociais, foi realizada análise exploratória dos potenciais impactos 

sociais, adversos e positivos, passíveis de ocorrerem na construção e operação do 

Projeto no Aterro Sanitário Santa Cruz, por tipo de impacto socioambiental 

identificado acima (Tabela 2). 

Tabela 2 - Análise exploratória e justificativa dos potenciais impactos sociais. 
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Impactos 

Aterro Sanitário Santa Cruz 

Mudanças no uso do solo Uso de área degradada para geração de energia 

Impactos no solo - As obras podem afetar a estabilidade do solo e causar danos à 

única via de acesso interno; 

- As obras e estrutura em operação podem afetar a estabilidade do 

solo e lixo que sustentam a usina e/ou sofrerem impactos pela 

instabilidade natural do solo de aterros encerrados 

Impactos na qualidade do 

ar 

O movimento de veículos, operação de máquinas e atividades de 

construção podem emitir poluentes no ar. Pode ocorrer eventual 

emissão de gases do aterro sem queima. 

Impactos na qualidade da 

água e efluentes 

Água utilizada na construção pode carrear contaminantes para o 

solo ou sistema de efluentes, principalmente em caso de vazamento 

de óleos, combustíveis e outros contaminantes dos veículos, 

máquinas e geradores. 

Aumento nos níveis de 

ruído 

O movimento de veículos, operação de máquinas e atividades de 

construção podem gerar ruído excessivo. Na operação, ruídos dos 

inversores, da limpeza dos módulos e de obras de reparo e 

substituição de peças. 

Impactos visuais Em algumas áreas habitadas ou em vias do entorno será possível 

visualizar as obras e a usina. 

Saúde e segurança do 

trabalho 

São muitos os fatores de riscos à saúde e segurança dos 

trabalhadores durante as obras, incluindo operação de máquinas, 

manuseio dos módulos e cabos, movimentação de veículos, dentre 

outros. Na operação os riscos estão mais centralizados nas 

atividades de manutenção, limpeza e vistoria das instalações. 

Saúde e segurança da 

comunidade 

Os riscos à saúde e à segurança da comunidade estão mais restritos 

ao trânsito de veículos pesados durante a construção, 

principalmente para as pessoas que residem ou trabalham nos 

locais do entorno que só são acessados pela via de acesso que 

conecta o aterro à Avenida João XXIII e BR-101. 

Economia local e emprego As obras de construção podem empregar mão de obra local. A fase 

de operação envolve quadro pequeno de funcionários, mas é 

possível prever a qualificação de mão de obra local. 

Patrimônio cultural Não se aplica 

 

4.2. Linha de Base: Aspectos Socioeconômicos 

A linha de base apresenta os aspectos socioeconômicos atuais da área do Projeto 

pretendida para a instalação dos módulos fotovoltaicos, o aterro Santa Cruz, bem 

como da região de entorno. 
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4.2.1.  Aterro Sanitário Santa Cruz 

O terreno do aterro de Santa Cruz possui uma área de aproximadamente 

114.369,74 m² e está localizado na Quadra VIII-F da Planta Cadastral do Projeto 

Aprovado de Alinhamento (PAA) nº 9852 e de Loteamento (PAL) nº 35631, às 

margens do Canal do São Francisco (Rio Guandu), Zona Industrial de Santa Cruz, 

na cidade do Rio de Janeiro. O aterro operou por um período de 13 anos, entre 1986 

e 1999, tendo recebido um total de 2.639.477 toneladas de resíduos. 

Em 2006 a FEEMA (órgão estadual de meio ambiente responsável pelo 

licenciamento ambiental, atual INEA) emitiu Licença de Instalação (LI) nº FE011794 

autorizando a Companhia Municipal de Limpeza Urbano do Rio de Janeiro 

(COMLURB) a realizar obras de remediação complementar de encerramento do 

aterro sanitário de Santa Cruz. Das 38 condicionantes estabelecidas na LI, 

destacam-se: (i) apresentar laudo geotécnico após implantação do projeto de 

remediação do aterro; (ii) apresentar trimestralmente análises de monitoramento 

ambiental (lençol freático, águas superficiais, percolado); (iii) manter o cercamento 

de todo o perímetro do aterro em perfeitas condições, de forma a evitar a entrada 

de animais e o acesso de pessoas estranhas; (iv) manter programa de manutenção 

e controle da remediação por tempo indeterminado até que haja autorização da 

FEEMA para cessar tais atividades; (v) não realizar queima de qualquer material ao 

ar livre; (vi) submeter previamente à FEEMA, para análise e parecer, qualquer 

alteração no projeto. 

A COMLURB apresentou em abril de 2009 o Relatório Final das Obras 

Complementares para o Encerramento do Aterro de Santa Cruz (COMLURB, 2009), 

contendo descritivo das ações implementadas para o encerramento do aterro, bem 

como dos resultados da primeira campanha de monitoramento da qualidade das 

águas sob influência do maciço de resíduos, compreendendo a análise do 

monitoramento de águas do Rio São Francisco, à montante e à jusante do aterro, 

bem como dos poços de monitoramento de lençol freático implantados no local. 

Dentre as ações realizadas, incluem (i) a implementação de dreno cego de chorume 

de pé de talude, impermeabilizado com manta PEAD, em todo o perímetro do 

maciço de resíduos; (ii) a ampliação do sistema de drenagem de biogás existente; 

(iii) a construção de dois poços de reunião de chorume, dotados de casas de 

bombas para recalque do chorume para as valas de recirculação; (iv) a implantação 

de tanque impermeabilizado de recepção de chorume; (v) a implantação de valas 

de recirculação de chorume; (vi) a implantação de poços de monitoramento de 

lençol freático; (vii) a recuperação das vias internas de acesso; dentre outras. Com 

base no relatório da COMLURB, o INEA, órgão ambiental do Estado do Rio de 

Janeiro, emitiu o Relatório de Vistoria RV nº 3213/09 de 05/10/2009 atestando o 

cumprimento das condicionantes estabelecidas na LI nº FE011794 de 2006. 
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Em 2016 a COMLURB apresentou Laudo de Estabilidade Geotécnica (COMLURB, 

2016a) e Análise do Lixiviado do Aterro de Santa Cruz e Monitoramento das Águas 

Superficiais nas suas Imediações (COMLURB, 2016b). No mesmo ano, o INEA 

concedeu à COMLURB o Termo de Encerramento TE nº IN037209 em 25/10/2016, 

no que diz respeito aos aspectos ambientais, determinando a manutenção dos 

estudos e análises durante um período de cinco anos para o processo de 

monitoramento ambiental da unidade. 

4.2.2. Normas de Uso e Ocupação do Solo 

O atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio 

de Janeiro foi instituído pela Lei Complementar nº 111 de 2011 e, segundo as 

determinações da Constituição Federal de 1988, da Lei Federal nº 10.257 de 2001 

e da Lei Complementar nº 111 de 2011, deve ser revisado a cada dez anos. Desde 

2018 a PCRJ, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), deu início ao 

processo de revisão do Plano Diretor em janeiro de 2018. Desde março de 2020 as 

reuniões presenciais foram suspensas em virtude da necessidade de isolamento 

social causada pela pandemia e a equipe da SMU vem desenvolvendo estudos para 

embasar a revisão através de trabalho remoto. De março a julho de 2020 foram 

concluídos os estudos de vulnerabilidade social e, com base neles, bem como nos 

estudos e diagnósticos elaborados anteriormente, a proposta de macrozoneamento 

foi atualizada e avançou-se em uma proposta de mesozoneamento. Estas 

propostas estão em processo de discussões internamente na SMU e a retomada 

dos debates com os membros do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano 

Diretor (CTPD) e do Grupo de Interlocutores está prevista para agosto de 20203. 

No Plano Diretor vigente o aterro e toda sua região de entorno estão inseridos na 

Macrozona de Ocupação Assistida, “onde o adensamento populacional, o 

incremento das atividades econômicas e a instalação de complexos econômicos 

deverão ser acompanhados por investimentos públicos em infraestrutura e por 

medidas de proteção ao meio ambiente e à atividade agrícola” (Art. 32). Em relação 

aos vetores de crescimento da cidade, “os parâmetros urbanísticos, as normas de 

controle ambiental e as condições de infraestrutura das Macrozonas de Ocupação 

Incentivada e Ocupação Assistida, especialmente as regiões de Santa Cruz e 

Campo Grande, deverão estar adequadas à instalação de indústrias e 

equipamentos de grande porte, considerada a necessidade de incremento do uso 

residencial e o fortalecimento das atividades econômicas desta natureza nesta 

região” (§ 2º do Art. 33).  

 
3 Informações obtidas no site da PCRJ sobre a revisão do Plano Diretor Municipal: https://plano-

diretor-pcrj.hub.arcgis.com/ 

https://plano-diretor-pcrj.hub.arcgis.com/
https://plano-diretor-pcrj.hub.arcgis.com/
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O Zoneamento vigente para o Município do Rio de Janeiro foi regulamentado pelo 

Decreto nº 322 de 3 de março de 1976. Neste, a área onde está localizado o aterro 

Santa Cruz pertence à Zona Industrial 2 (ZI-2). Tanto o aterro quanto a usina 

fotovoltaica constituem usos compatíveis com as normas previstas para a ZI-2.  

O Plano Diretor de 2011 também prevê a instituição de Lei de Uso e Ocupação do 

Solo (LUOS), por meio de Lei Complementar, que tenha como um dos seus 

objetivos estabelecer o zoneamento de todo o território municipal, atualizando, 

unificando, simplificando e sistematizando as normas reguladoras de utilização do 

espaço urbano vigentes. Alguns projetos de lei foram criados com esse intuito, mas 

nenhum foi promulgado até a presente data. O mais recente é o Projeto de Lei 

Complementar nº 57 de 2018, que propõe a regulamentação do uso e ocupação do 

solo na Cidade do Rio de Janeiro. Neste, o aterro Santa Cruz está inserido na Zona 

de Uso Estritamente Industrial (ZEI), zona “destinada à instalação de indústrias cuja 

operação pode causar prejuízos e impactos significativos ao ambiente urbano, 

cabendo planejamento específico para sua implantação, admitindo convivência 

limitada com usos de comércio e serviços complementares ao seu funcionamento, 

não sendo permitido o uso residencial”.  

A área adjacente ao aterro Santa Cruz, na outra margem do Rio Guandu, possui 

uso predominantemente agrícola. No entanto, no zoneamento proposto pelo Projeto 

de Lei Complementar nº 57/20184 a referida área está inserida na Zona de 

Desenvolvimento Econômico Metropolitano (ZDM), “destinada ao desenvolvimento 

do setor industrial e logístico, com alcance além do território municipal, pressupondo 

tratamento diferenciado, podendo conviver com os demais usos urbanos”. Já a área 

entre o aterro e o Distrito Industrial de Santa Cruz, onde estão os bairros e favelas 

mais próximos do aterro, está inserida na Zona Residencial Multifamiliar 2 (ZRM - 

2), “caracterizada pela predominância do uso residencial multifamiliar, em 

edificação única no terreno ou em grupamentos, admitidas algumas atividades de 

comércio e serviços de apoio e complementaridade ao uso residencial”.  

Além das discussões acerca do uso e ocupação do solo no Município do Rio de 

Janeiro e do seu respectivo zoneamento, o cenário econômico do Estado do Rio de 

Janeiro dos anos 2000 provocou a emergência da discussão metropolitana, que foi, 

segundo Quanta-Lerner (2018a), resultado de uma série de grandes investimentos 

realizados naquele momento que despertaram a urgência de ampliação e 

adequação da infraestrutura da RMRJ. Destacam-se nesse contexto a implantação 

do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ (2008), no município de 

Itaboraí, a instalação da Companhia Siderúrgica do Atlântico - TKCSA (2010), no 

 
4 Segundo informações obtidas com a Gerência de Planejamento Local - AP 5 da Coordenadoria Geral de 

Planejamento e Projetos da PCRJ (U/SUBU/CGPP/CPL-GPL5), as propostas atuais para o Macro e 

Mesozoneamento, apresentadas por esta Coordenadoria e em discussão através do Comitê Técnico de 

Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD), divergem das propostas contidas nesse PLC, em especial para as 

áreas agrícolas, adjacentes ao aterro Santa Cruz. 
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Distrito Industrial de Santa Cruz, além da reestruturação do Porto de Itaguaí e dos 

estaleiros da Baía de Guanabara, no município de Niterói e na capital, entre outros 

grandes projetos. Em 2017, a TKCSA foi adquirida pela empresa multinacional 

Ternium.  

Em 2018 foi sancionada pelo Estado do Rio de Janeiro a Lei Complementar 184 

que dispõe sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, criada em 1974. Dentre 

os instrumentos de planejamento e gestão metropolitana previstos na lei, o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado possui o objetivo de definir um 

conjunto de elementos de referência para orientar o processo de tomada de 

decisões por parte do órgão deliberativo, do Poder Executivo Estadual e dos 

Poderes Executivos Municipais. 

No mesmo ano, foi concluída a elaboração do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - 

PDUI/RMRJ (Quanta-Lerner 2018a; Quanta-Lerner 2018a). O PDUI/RMRJ 

identificou, dentre outras coisas, as centralidades urbanas da RMRJ, caracterizadas 

como áreas de alta concentração de atividade econômica, intensa circulação de 

pessoas e diversidade econômica, bem como os vetores que se formam no território 

a partir do conjunto das centralidades identificadas. Segundo o PDUI/RMRJ 

(Quanta-Lerner 2018a), um dos vetores no município do Rio de Janeiro segue em 

direção à Zona Oeste, o que foi visto com certa preocupação pelo estudo em razão 

do espraiamento da mancha ocupada por sobre áreas com outras vocações e sem 

um desenho claro de ocupação, composto por Taquara, Realengo, Bangu, Campo 

Grande e Santa Cruz.  

O PDUI/RMRJ definiu também as Zonas de Interesse Metropolitano (ZIM), com o 

objetivo de sublinhar o interesse metropolitano no desenvolvimento de ações em 

determinadas porções territoriais da RMRJ. As ZIMs podem envolver um ou mais 

municípios, e, nesses territórios delimitados, pretende-se que o interesse 

metropolitano prevaleça sobre as proposições locais e se sobreponha às demais 

zonas urbanísticas, quer sejam municipais, quer de caráter metropolitano. Nas ZIMs 

previstas pelo PDUI/RMRJ, de maneira articulada com os municípios, prevê-se que 

poderá ser adotado um zoneamento urbanístico específico, com objetivo de apoiar 

projetos de desenvolvimento territorial, de maneira a viabilizar ações previstas no 

Plano, a exemplo dos projetos integrados nos quais se prevê a captura de mais valia 

por meio de operações urbanas consorciadas. As Zonas de Interesse Metropolitano 

são classificadas em Ambientais, Urbanas e Econômicas, segundo as suas 

características mais relevantes e estão vinculadas a uma ou mais ações que tratam 

da implementação de propostas integradas, pretendidas para aquele território. As 

ZIMs mencionam as ações necessárias às atividades relativas ao seu 

desenvolvimento territorial (Quanta-Lerner, 2018b).  
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No PDUI/RMRJ três zonas se relacionam diretamente com a área do aterro Santa 

Cruz. A “ZIM-A 1: Cavas de Seropédica” (Figura 1), abrange as cavas localizadas 

nos municípios de Seropédica e Itaguaí, ocupando 41km², resultantes da extração 

de areia, o que constituiu um grande conjunto de lagos, dispostos lado a lado, entre 

a RJ 099, Alameda Campo Lindo, Rio Guandu e BR 101. Para essa área prevê-se 

a elaboração de estudo e a proposição e articulação de medidas que visem à 

implantação de um parque ambiental e de espaços para uso habitacional e 

comercial, levando renovação e requalificação urbana para a região. Planeja-se 

também a unificação de lagos formados pelas cavas existentes e a utilização dos 

recursos hídricos para abastecimento de água bruta para o polo industrial de Santa 

Cruz-Itaguaí, oferecendo segurança hídrica para a região. A área da ZIM está 

relacionada com a ação MS 14: “Incentivar a recuperação do passivo ambiental de 

mineração de areia em Seropédica, por meio da implantação de parque ambiental 

e utilização de áreas adjacentes para uso habitacional e comercial; uso da reserva 

de água bruta para segurança hídrica do polo industrial de Itaguaí” (Quanta-Lerner, 

2018b). Essa Zona está inserida no Distrito Areeiro de Seropédica-Itaguaí, 

considerado um dos maiores do Brasil, com mais de oitenta empresas de 

mineração, que abastece aproximadamente 90% da areia para a construção civil da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Marques 2006).  

 

Figura 1 - Imagem com a delimitação da ZIM-A 1: Cavas de Seropédica (Fonte: PDUI/PMRJ 2018. Adaptado 

por Greenn Socioambiental) 
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A outra zona de interesse metropolitano relacionada ao aterro Santa Cruz é a ZIM-

E 3: Zona de Interesse Econômico Itaguaí/Santa Cruz (Figura 2), que abrange um 

conjunto de áreas portuárias, retroportuárias, industriais e de logística nos 

municípios de Itaguaí e Região Oeste do Rio de Janeiro (Santa Cruz). Prevê-se 

para essa ZIM a aplicação de incentivos econômicos e outros a definir. A área da 

ZIM está relacionada com a ação MI 02: “Incentivar a instalação de indústrias de 

cadeias produtivas de interesse da RMRJ - em áreas geradoras de empregos, por 

meio de adoção de legislação específica voltada a incentivar cadeias produtivas de 

interesse da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação , aumentando o 

processo de cooperação entre os agentes que atuam na RMRJ, especialmente em 

locais de grande potencial, incluindo incentivos econômicos previstos em lei, 

capazes de promover o estímulo necessário para o desenvolvimento de toda a 

cadeia industrial relacionada ao conhecimento e incentivar setores tradicionais; 

utilizar o poder de compra do estado como um instrumento de incentivo econômico. 

Também é importante destacar apoio aos distritos industriais reconhecidos pela 

RMRJ. Prevê-se a elaboração de Plano de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável - PDES” (Quanta-Lerner, 2018b). 

  

 

Figura 2 - Imagem com a delimitação da ZIM-E 3: Zona de Interesse Econômico Itaguaí/Santa Cruz 

(Fonte: PDUI/PMRJ 2018. Adaptado por Greenn Socioambiental) 

A terceira zona relacionada é a ZIM-A 5: Margem dos Rios para implantação de 

Cinturão Sanitário, composta por faixa lateral com 100 metros ao longo dos 
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principais rios e demais corpos hídricos contribuintes da bacia da Baía de 

Guanabara a de Sepetiba, dentre os quais o Rio Guandu, limítrofe ao aterro Santa 

Cruz. Essa ZIM deverá servir para favorecer a implantação de rede de captação de 

esgotos hoje lançados nos rios e corpos hídricos, que são poluídos e poluem a Baía 

de Guanabara e a de Sepetiba. Essa rede deverá promover o direcionamento do 

esgoto para Estações de Tratamento de Efluentes. 

4.2.3. Caracterização Socioeconômica Regional 

4.2.3.1. Histórico de Ocupação  

O bairro Santa Cruz, onde está localizada a área para implantação da usina 

fotovoltaica, tem sua história relacionada com a Fazenda Santa Cruz, imenso 

latifúndio que durante os séculos XVII e XVIII possuía milhares de escravos, 

cabeças de gado e variados tipos de cultivo, manejados com técnicas avançadas 

para a época. Segundo Oliveira (2017), os jesuítas compravam fazendas e 

arrendavam outras próprias, mas sempre mantendo o controle total sobre a 

propriedade, impondo uma organização social e produtiva produzida que legou à 

região obras de engenharia, como a abertura de canais e a construção de diques e 

pontes para a regularização do rio Guandu, o escoamento dos produtos da Fazenda 

Santa Cruz, oriundos do cultivo da cana-de-açúcar e da produção de carne bovina, 

que era feito através da Estrada da Fazenda dos Jesuítas, posteriormente Estrada 

Real da Fazenda de Santa Cruz, que ia até São Cristóvão e se interligava com 

outros caminhos e vias fluviais que chegavam até o centro da Cidade.  Entre elas 

destaca-se a famosa “Ponte dos Jesuítas”, de cantaria, erguida em 1752 com a 

finalidade de regular o volume de água do rio Guandu, existente até hoje e tombado 

como monumento histórico pelo patrimônio histórico e artístico nacional (PCRJ, 

20205). A Ponte dos Jesuítas está localizada a cerca de 2 km a leste do aterro Santa 

Cruz. 

Com a expulsão dos jesuítas, a fazenda, assim como suas demais propriedades, 

foi confiscada pelo governo português e ficou subordinada ao Vice-rei (Oliveira, 

2017). Com a chegada da Família Real no Brasil, em 1808, a fazenda se 

transformou num local de veraneio para Dom João VI e, desse modo, o antigo 

convento foi adaptado as funções de Paço–Real e passou a ser chamado de Palácio 

Real de Santa Cruz. Também nessa época foi introduzida na fazenda a cultura do 

chá, de ótima qualidade, feita por chineses, no local conhecido hoje como “Morro 

do Chá”. No reinado de Dom Pedro II, a fazenda se transformou na Fazenda 

Nacional de Santa Cruz (PCRJ, 2020). Gozando o prestígio que a presença real 

 

5 História do Bairro Santa Cruz, disponível no site da PCRJ: 

https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7fe1b0d463e34b3b9ca2fafd50c3d

f76# 

https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7fe1b0d463e34b3b9ca2fafd50c3df76
https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7fe1b0d463e34b3b9ca2fafd50c3df76
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conferia as terras de Santa Cruz, a região viveu momentos de glórias sendo o palco 

de ocorrências como as inaugurações da primeira agência fixa dos Correios do 

Brasil, em 1842, e do matadouro, em 1881, além de ter o único hangar de dirigíveis 

do mundo, construído em 1936 (Oliveira, 2017).  Com a Proclamação da República, 

Santa Cruz perdeu seu prestígio “imperial”, mas já era uma cidade, com palacetes, 

solares, comércio e logradouros. Vieram então os imigrantes estrangeiros, árabes 

e italianos que expandiram o comércio local e os japoneses que foram trabalhar na 

agricultura (PCRJ, 2020). 

O trem chegou com a inauguração do ramal de Mangaratiba até a estação de Santa 

Cruz, em 2 de dezembro de 1879. Destinava-se ao transporte especial de carnes 

do novo matadouro até a estação da Corte e ao transporte de passageiros. Além do 

ramal do Matadouro, inaugurado em 1884 por Dom Pedro II, e do ramal da Base 

Aérea, a linha férrea prolongava-se para Itaguaí, chegando até Mangaratiba (RJ). 

Atualmente esses ramais foram extintos, passando Santa Cruz a ser a última 

estação dos trens elétricos vindos da Estação Central Dom Pedro II (PCRJ, 2020). 

No governo Getúlio Vargas (década de 1930), foram feitas grandes obras de 

saneamento e criadas colônias agrícolas. Em 1938, famílias japonesas se 

estabeleceram em lotes nas estradas da Reta do Rio Grande e de São Fernando, 

produzindo quantidade expressiva de alimentos, que conferiram a Santa Cruz o 

apelido de “celeiro” do Distrito Federal. 

Com o advento da aviação, surgiria a época dos grandes dirigíveis do Conde 

Zeppelim, para um dos quais, o “Hindenburg”, se construiriam em 1934 enormes 

hangares, um deles existente até hoje e que deu origem ao aeroporto Bartolomeu 

de Gusmão e à atual Base Aérea de Santa Cruz (PCRJ, 2020).  

A partir dos anos 1960, a reforma urbana orientou a expansão no sentido Oeste a 

fim de ocupar áreas menos habitadas e amenizar os efeitos negativos da 

concentração das atividades e da população nas zonas norte, sul e centro, 

utilizando a especulação imobiliária e os investimentos industriais como importantes 

vetores desse processo, o que resultou no surgimento de loteamentos e distritos 

industriais em áreas antes destinadas à agropecuária (Santos, 1990; Damas, 2008). 

O Estado e as políticas públicas tiveram um papel central nessa trajetória, cujo 

marco foi a criação da Companhia Progresso Industrial da Guanabara (COPEG) em 

1961 e de distritos industriais, sob a responsabilidade do Departamento de Zonas 

Industriais (DEZIN), instalados em Palmares, Paciência, Santa Cruz e Campo 

Grande. Enquanto os distritos de Fazenda Botafogo, Campo Grande, Palmares e 

Paciência estavam destinados à implantação de pequenas e médias empresas, ao 

distrito de Santa Cruz foram destinadas as indústrias de grande porte (PACS, 2015). 

Assim, nos antigos campos de lavoura surgiriam indústrias, como a nova 

Companhia Siderúrgica Nacional (COSIGUA – Grupo Gerdau) na década de 1970, 

a Usina Termelétrica de Santa Cruz, o Distrito Industrial de Santa Cruz (1975), a 
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Casa da Moeda do Brasil, a White Martins, a Valesul (alumínio) e outras empresas 

(PCRJ, 2020).  

Paralelo ao processo de constituição dos distritos industriais na Zona Oeste, 

projetos de habitação social foram sendo implementados, assim como 

assentamentos espontâneos irregulares, clandestinos, ilegais, precários e/ou 

inapropriados, em particular no entorno das áreas industriais (Chalfun, 2010). Nas 

décadas de 1970/1980 a CEHAB construiu diversos conjuntos habitacionais na 

periferia de Santa Cruz, destacando-se os conjuntos de Antares, Pistóia, Otacílio 

Camará (Cesarão), Olímpio dos Santos (Urucânia), Boa Esperança, João XXIII, 

Guandu, Miécimo da Silva, São Fernando, Rio Grande, Novo Mundo, Alvorada, 

entre outros (PCRJ, 2020). As ocupações informais e as favelas foram se instalando 

em áreas ambientais frágeis, nominalmente protegidas por lei com fortes restrições 

de uso, em áreas desprezadas pelo mercado imobiliário formal e em áreas 

industriais desocupadas.  

Como ocorre em outras regiões do Estado e do país, grandes empreendimentos 

acabam por atrair contingentes de pessoas que passam a habitar seu entorno, mas 

sem necessariamente criar condições para absorção desta mão de obra local. Muito 

embora se perceba uma certa especialização industrial na região, a indústria não 

tem se destacado como a atividade econômica que mais gera emprego na região, 

que perde para o comércio varejista e atividades informais na área de serviços e de 

atividades agropecuárias e pesqueiras (LA ROVERE E SILVA, 2010). A baixa 

qualificação da mão de obra local determinou que os empregos gerados para a 

população local fossem restringidos àquelas atividades que requerem uma menor 

qualificação (e que possuem menores salários) e se refletindo, portanto, em um alto 

grau de informalidade do mercado de trabalho da região do entorno do polo 

industrial (PACS, 2015). 

4.2.3.2. Aspectos socioeconômicos da região de Santa Cruz 

O município do Rio de Janeiro está dividido em cinco áreas de planejamento (Figura 

3), estabelecidas pela divisão do território municipal a partir de critérios de 

compartimentação ambiental, de características histórico-geográficas e de uso e 

ocupação do solo. As áreas de planejamento estão subdivididas em regiões 

Administrativas - RA, formadas por um ou mais bairros, com fins administrativos. A 

área do Aterro de Santa Cruz está inserida no bairro de Santa Cruz, pertencente à 

Área de Planejamento 5 (AP 5) e à Região Administrativa XIX (RA XIX), que 

abrange os bairros de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba. A região vizinha, também 

pertencente à AP 5, está inserida na RA XXVI, que corresponde aos bairros de 

Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba.  
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Figura 3 - Mapa com a delimitação das Áreas de Planejamento (AP) do município do Rio de Janeiro (Fonte: 

Instituto Pereira Passos. Adaptado por Greenn Socioambiental) 

O Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC nº 111/2011) instituiu as regiões 

de planejamento (RP) estabelecidas pelo grupamento de Regiões Administrativas 

(Figura 4) e pela subdivisão das Áreas de Planejamento e segundo critérios de 

homogeneidade específicas, visando apoiar a organização das informações e a 

integração da ação descentralizada dos órgãos municipais na implementação de 

políticas públicas setoriais. A região de planejamento RP 5.3 - Santa Cruz abrange 

apenas uma RA, a RA XIX, assim como a região de planejamento RP 5.4 - 

Guaratiba também abrange uma única RA, a XXVI. Ainda de acordo com o Plano 

Diretor, o Artigo 68 prevê a instituição de Planos de Estruturação Urbana (PEUs), 

elaborados por Lei própria e de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, como um 

instrumento que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento local e, segundo 

as quais, atualiza e aprimora a legislação urbanística para um bairro ou um conjunto 

de bairros. No Artigo § 2º do Artigo 36, o Plano Diretor estabelece que, para a 

elaboração de Planos de Estruturação Urbana “poderão ser instituídas Unidades 

Espaciais de Planejamento que correspondem a um ou mais bairros em 

continuidade geográfica, bem como a bacias ou sub-bacias hidrográficas, facilitando 

a articulação entre o planejamento urbano e a gestão dos recursos hídricos”. 
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Figura 4 - Mapa com a delimitação das Regiões Administrativas (RA) da Área de Planejamento 5 (AP 5) do 

município do Rio de Janeiro (Fonte: Instituto Pereira Passos. Adaptado por Greenn Socioambiental) 

A Área de Planejamento 5 (AP 5) abrange uma extensão de 592,33 km² (48,4% da 

área da cidade do Rio de Janeiro) e está subdividida em 4 regiões, englobando os 

21 bairros da Zona Oeste da cidade, nos quais moravam 1,758 milhão de pessoas 

em 2014 (Ex Ante, 2015).  

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro 

(SMASDH) possui coordenadorias divididas por território. A 10ª Coordenadoria de 

Assistência Social e Direitos Humanos (10ª CASDH) abrange os 6 bairros 

pertencentes à RA XIX (RP 5.3) e à RA XXVI (RP 5.4): Barra de Guaratiba, 

Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz e Sepetiba. De acordo com 

o Censo demográfico 2010, esse território possuía 491.648 habitantes (7,8% do 

total da cidade) e 150.242 domicílios particulares permanentes (7,0% do total da 

cidade), uma relação de aproximadamente 3,3 pessoas por domicílio. Dentre os 

bairros mais populosos, destaca-se Santa Cruz com mais de 200 mil habitantes, 

além de Guaratiba e Paciência, ambos com mais de 90 mil habitantes. Houve uma 

perda de características rurais com a construção acelerada de muitos condomínios 

do Programa Minha Casa, Minha Vida, gerando pressões para oferta e melhoria nas 

políticas de saneamento básico, transporte, saúde, educação e assistência social. 
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Ainda de acordo com o Diagnóstico Socioterritorial Participativo SMASDH da 10ª 

CASDH6 estas duas regiões administrativas apresentam índices expressivos de 

vulnerabilidade social, sendo que Guaratiba é a RA com o menor índice de 

desenvolvimento social - IDS de todo o município (0,493), seguido da RA de Santa 

Cruz (0,528). O território também é caracterizado por uma situação de aumento de 

violência, com áreas comandadas pelo tráfico e milícia, inclusive com a atuação nos 

novos empreendimentos residenciais, o que se agrava com a falta de serviços e 

segurança pública. Os constantes conflitos armados nos territórios, entre os 

diversos poderes paralelos existente configuram-se como um grave obstáculo. 

Assim, as principais vulnerabilidades consistem em falta de saneamento básico, 

número insuficiente de vagas em creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil, 

bem como a violência. 

Com base nos dados de favelas do Sistema de Assentamentos de Baixa Renda 

(SABREN/IPP), a 10ª CASDH abrange aproximadamente 104 favelas, sendo 12 

delas classificadas como de grande porte (mais de 500 domicílios), abrigando mais 

de 85.000 pessoas em mais de 25.000 domicílios particulares permanentes. 

Destacam-se a favelas Rio Piraquê, Bairro Barro Vermelho, Nova Jersei, Divinéia e 

Três Pontos, todas com população maior que 4.000 habitantes. Os bairros 

Guaratiba e Santa Cruz concentram grande parte das favelas da CASDH.  

No 4º trimestre de 2019, a 10ª CASDH contava com 76.200 famílias inscritas no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o que 

representa 13,72% do total de famílias inscritas na cidade no mesmo período. A 

maioria destas famílias têm perfil de renda de até R$ 89,00 per capita (37.452 

famílias ou 49,1% do total de cadastros no território). O bairro com o maior número 

de famílias inscritas é Santa Cruz com o total de 32.186 famílias cadastradas, sendo 

15.761 famílias com renda per capita de até R$ 89,00.  

Dos 491.648 habitantes das RAs XIX e XXVI, apenas 42.940 possuem empregos 

formais, o que corresponde por aproximadamente 2,0% dos empregos formais da 

Cidade, com destaque para o bairro Santa Cruz que concentra 29.255 desses 

postos de trabalho (1,3% do total da Cidade e 68,1% do total da CASDH). 

De acordo com estimativas feitas pelo IPP7, a partir dos dados divulgados pelo IBGE 

sobre os aglomerados subnormais do Censo de 2010, que no caso do município do 

Rio de Janeiro correspondem às favelas ou comunidades urbanizadas, a população 

residente nesses tipos de habitações nos bairros de Paciência e Santa Cruz era de 

 
6 Diagnóstico Socioterritorial Participativo SMASDH da 10ª CASDH. Disponível no 

link: https://siurb.rio/portal/apps/sites/#/diagnostico-smasdh/pages/casdh10 

(acessado em agosto de 2020) 
7 Contribuições do IPP, de 09/07/2019, ao Relatório de Diagnóstico do PEU Santa Cruz, vol. 1, de 

dezembro de 2016 (no prelo) 

https://siurb.rio/portal/apps/sites/#/diagnostico-smasdh/pages/casdh10
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35.862 e 16.951 habitantes, respectivamente (Quadro 1). A partir desses dados 

estima-se que cerca de 25% da população do bairro de Paciência reside em favelas 

ou comunidades em complexos. Já em Santa Cruz esse percentual cai para 7,8%, 

e as duas favelas mais populosas são a Novo Camarão e Luiz Fernando Victor 

Filho. O complexo Três Pontes, o mais populoso localizado na região, integra seis 

favelas que estão situadas nos bairros de Paciência e Santa Cruz, por isso a 

estimativa populacional foi feita considerando todo o complexo e não as favelas de 

forma isolada. 

Quadro 1 - População residente em favelas e comunidades em complexos no bairro de Santa Cruz. 

Bairro Favelas e comunidades em complexos População em 
domicílios 
particulares 
permanentes 

Santa Cruz Avenida João XXIII, nº 300 660 

Bairro Canaã (Rua 66 (Cesarão), Nova Palestina, Bairro 
Canaã) 

1.431 

Barreira 1.256 

Beco do Carcará 237 

Comunidade Jardim da Vitória 1.085 

Coréia (RA - Santa Cruz) 221 

Higienópolis 1.333 

Luis Fernando Victor Filho 2.550 

Margem do Canal de São Francisco 215 

Margem do Canal do Cação Vermelho 1.422 

Mario Loroza 426 

Novo Camarão 3.520 

Parque Horto Florestal 1.113 

Rio - Santos 136 

Vala do Sangue 1.346 

Rua Iconha 82 

Paciência e 
Santa Cruz 

Três Pontes (Divinéia, Roberto Morena, Comunidade 
Jardim Paulista, São Gomário, Três Pontes, Nova Brasília-
Três Pontes) 

10.639 

Quanto ao aspecto da segurança pública, os bairros da RA Santa Cruz são servidos 

por instituições das esferas municipal, estadual e federal. Na esfera municipal, a 

atuação se faz pelo 14ª Inspetoria da Guarda Municipal do Rio de Janeiro baseada 



 

42 

 

  

no bairro de Santa Cruz. Sob a ação do estado, a segurança é realizada pela 36ª 

Delegacia de Polícia e o 27º Batalhão de Polícia Militar, os dois localizados em 

Santa Cruz. O Corpo de Bombeiros Militar encontra-se sediado no bairro de Campo 

Grande e possui dois destacamentos na área do PEU, um localizado em Santa Cruz 

e outro situado especificamente no Distrito Industrial em Santa Cruz. 

Diferentemente de outras áreas da cidade do Rio de Janeiro, a Zona Oeste do Rio 

de Janeiro é por excelência o lugar da cidade da produção agrícola, comportando 

ainda hoje quase a totalidade da agricultura municipal e uma porção significativa da 

produção metropolitana. Importantes produtores do município encontram-se em 

Santa Cruz. Além deles manterem uma produtividade regular, que compõe 

significativamente a renda dessa parte do município, caracterizam física, cultural e 

socialmente a região com essa atividade. Nesse contexto, o bairro de Santa Cruz 

mantém a atividade agrícola, que remonta da ocupação desse território, 

destacando-se a Colônia Japonesa na região. Atualmente, a atividade agrícola está 

voltada à horticultura, destacando-se a olericultura e a fruticultura, realizadas por 

agricultores familiares a pequenos produtores. De acordo com o IPP, a partir de 

informações disponibilizadas no mapa de Uso dos Solos de 2015, o bairro de Santa 

Cruz possui aproximadamente 3.009,92 ha dos seus 12.504,42 ha utilizados como 

áreas agrícolas, que correspondem a cerca de 25% da área total do bairro e 76% 

das áreas agrícolas do município do Rio de Janeiro. 

4.2.4. Caracterização do Uso do Solo no Entorno do Aterro 

Santa Cruz 

O entorno imediato da área do Aterro de Santa Cruz, dentro do raio de 1 km, é 

cortado pelo rio Guandu (Canal de São Francisco) no sentido nordeste-sudoeste, 

sendo que a área que acompanha a sua margem esquerda é ocupada pela colônia 

agrícola, enquanto que na margem direita está localizado o aterro e, ao seu redor, 

uma área ocupada por propriedades rurais, na sua vertente norte, e pelo Distrito 

Industrial de Santa Cruz, na porção oeste-sudoeste (Figura 5). Os terrenos limítrofes 

ao aterro são as propriedades rurais a norte, uma pequena propriedade rural a 

sudoeste, a poucos metros da portaria do aterro, e a Subestação Santa Cruz de 

Furnas a oeste, que por sua vez é confrontante com o terreno onde está sendo 

construído o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz). Pouco mais de 1 km a jusante do rio Guandu, a partir do aterro, o 

canal é atravessado, no sentido leste-oeste, pela BR 101/Avenida Brasil. Entre o 

aterro e o rio Guandu existe uma estrada de terra que o conecta à BR 101 e que é 

utilizado por caminhões para escoar parte da produção de algumas empresas 

areeiras mais próximas.     
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Figura 5 - Mapa de uso e ocupação do solo no entorno do aterro de Santa Cruz (Fonte: SMU/PCRJ). 

O Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS) da Fiocruz obteve 

a Licença Municipal Prévia (LMP) em 13 de março de 2015 pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SMAC), com recursos do governo federal para 

terraplanagem, estaqueamentos de toda área, construções dos blocos e cintas e 

aquisição de equipamentos. Em setembro de 2020, a Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) e a Fiocruz 

celebraram um acordo para a instalação do CIBS, que será a maior fábrica de 

vacinas da América Latina. A unidade vai ocupar uma área de 580 mil metros 

quadrados e terá capacidade de produção de 120 milhões de frascos de vacinas e 

biofármacos por ano. A expectativa é de que as obras gerem 5 mil empregos diretos 

e que estejam prontas em 2023. O complexo a ser construído terá nove prédios, 

englobando setores de processamento, embalagem, armazenamento de matéria-

prima e produtos finais, controle e garantia da qualidade, e centrais de tratamento 

de resíduos e efluentes. 

Considerando um raio de 2,5 km ao redor do Aterro, a porção norte já engloba a 

parte sul do Distrito Areeiro de Seropédica-Itaguaí, já em área pertencente ao 

município de Itaguaí, enquanto a porção leste-sudeste segue com áreas ocupadas 

pela colônia agrícola e a porção oeste-sudoeste pelo Distrito Industrial de Santa 

Cruz. Já as áreas mais ao sul são ocupadas por conjuntos habitacionais, favelas e 

loteamentos irregulares e clandestinos de baixa renda. Ao estender o raio para 5 

km ao redor do Aterro, destacam-se os areais de Itaguaí e Seropédica ao norte, o 

início da área urbana de Itaguaí a oeste, grandes indústrias como a Gerdal-Cosigua 

e Ternium Brasil, a sudoeste, a Base Aérea de Santa Cruz ao sul, o início da área 

urbana do bairro Santa Cruz a sudeste, e áreas de galpões e logística a leste (Figura 

6). 
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Figura 6 - Imagem com localização de favelas, conjuntos habitacionais e loteamentos irregulares e 

clandestinos de baixa renda no raio de 5 km do Aterro de Santa Cruz (Fonte: PCRJ - Mapa Digital Análise 

Territorial SMASDH - 10ª CASDH. Adaptado por Nelson Novaes Pedroso Jr.) 

 

5. ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS 

A análise das partes interessadas tem como objetivo mapear as instituições, atores 

e grupos de interesse e levantar suas percepções sobre o projeto e eventuais 

benefícios, riscos e impactos. Conforme os requisitos de avaliação de conformidade 

do empreendimento utilizados no presente estudo, o mapeamento e análise das 

partes interessadas é o primeiro passo para processos de engajamento que 

promovam transparência, acesso à informação, prestação de contas, participação 

social e canais de reclamação e denúncia sobre o empreendimento. De acordo com 

os Padrões de Desempenho da IFC, o engajamento com as partes interessadas é 

considerado como base para estabelecimento de relacionamentos construtivos e 

sólidos, essenciais para gestão bem-sucedida dos impactos sociais e ambientais de 

um projeto (IFC, 2012). A partir das referências internacionais aqui contempladas, 

define-se parte interessada (ou interessados) como “indivíduos ou grupos que: (i) 

são afetados ou provavelmente serão afetados pelo projeto (partes afetadas pelo 

projeto), e (ii) podem ter interesse no projeto (outras partes interessadas) (WB, 

2018). O termo “partes afetadas pelo projeto” inclui aquelas que provavelmente 

serão afetadas pelo projeto devido a impactos reais ou riscos potenciais ao seu 

ambiente físico, saúde, segurança, práticas culturais, bem-estar ou meios de 

subsistência. Essas partes interessadas podem incluir indivíduos ou grupos, 

considerando comunidades locais - “comunidades afetadas” e funcionários. Com 

atenção ao entorno do empreendimento e situações de vulnerabilidade social. 
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O termo “outras partes interessadas” refere-se a indivíduos, grupos ou organizações 

com interesse no projeto devido às suas características, tais como: (i) local do 

projeto, (ii) características técnicas, (iii) impactos ou (iv) questões relacionadas ao 

interesse público. Dentre essas partes interessadas podem estar presentes 

reguladores, áreas do governo relacionadas ao empreendimento, setor privado, 

comunidade científica, sindicatos, projetos parceiros, organizações de mulheres - e 

outras minorias -  organizações da sociedade civil, organizações não-

governamentais, instituições locais e grupos culturais (EP, 2020; WB, 2018; IFC, 

2017). As partes interessadas tradicionalmente mapeadas por empreendedores 

também são consideradas, como fornecedores, investidores, clientes e 

organizações gestoras do projeto. 

A estratégia de mapeamento e análise das partes interessadas do presente estudo 

consistiu no mapeamento e análise baseados na hierarquia de gestão do projeto a 

fim de atender as demandas do processo de avaliação social dos territórios e 

impactos do empreendimento na fase atual de planejamento do projeto técnico. O 

núcleo gestor do projeto e respectivo corpo técnico de instituições e autoridades foi 

priorizado com o objetivo de coletar dados primários e secundários para a etapa de 

definição do escopo do estudo. A partir dos tomadores de decisão, demais 

instituições do governo municipal e organizações parceiras foram mapeadas, dentro 

da esfera de influência decisória do núcleo gestor, ampliando as fontes de dados 

para elaboração do estudo. Foram coletadas também percepções sobre riscos e 

benefícios a partir do conhecimento atual da descrição do projeto e de experiências 

anteriores com sistemas fotovoltaicos. 

O mapeamento e análise procurou também compreender o empreendimento em 

interação com o território. Isto é, aprofundar a caracterização socioeconômica do 

entorno do território em que o empreendimento se faz presente –antigo Aterro 

Sanitário de Santa Cruz. Nesse ponto, não foram considerados apenas o local do 

projeto, mas também as instalações afins conhecidas, rotas de transportes, áreas 

potencialmente afetadas pelos impactos cumulativos ou desenvolvimentos não-

planejados, mas previsíveis. O desafio foi estabelecer o entendimento de 

comunidade do entorno de forma remota e a partir de dados secundários, para 

então futuramente determinar quem poderá ser afetado e de que forma isso se dará 

nas fases de instalação, operação e descomissionamento do empreendimento. 

A escolha desta estratégia justifica-se por três aspectos: (i) estudo realizado em 

período de pandemia, com restrições sanitárias de visita a campo para 

reconhecimento do entorno do empreendimento e contato presencial com partes 

interessadas, o que impossibilitou uma abordagem de chegada ao território em que 

fossem estabelecidas condições de confiança, transparência e proximidade com as 

partes interessadas potencialmente afetadas pelo empreendimento, principalmente 

comunidades do entorno;  (ii) caráter preliminar do estudo social, com curta duração 

de tempo para coleta de dados, impossibilitando o estabelecimento de metodologias 

de mobilização social suficientes para alcançar a pluralidade de atores locais e 
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compreensão profunda das dinâmicas sociais presentes nos territórios, e; (iii) 

momento atual do ciclo de vida do projeto, em que equipe gestora do 

empreendimento está em formação, elaboração do desenho técnico recém iniciada 

e equipes formais do projeto de comunicação e engajamento com partes 

interessadas serão mobilizadas. 

Esses três aspectos justificam a falta de condições adequadas para que o 

mapeamento de partes interessadas afetadas do entorno imediato do 

empreendimento fosse realizado em profundidade, principalmente ao se levar em 

consideração que a abordagem com as comunidades precisaria ser presencial e/ou 

intermediada por representantes do poder público municipal, demandaria mais 

tempo para mobilização e teria que estar respaldada por um processo inicial de 

engajamento e comunicação social apoiado pela Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro. Dessa forma, a estratégia adotada buscou evitar riscos de ruídos de 

comunicação, geração de expectativas inadequadas sobre o empreendimento e o 

estudo, além de prevenir situações de atração de atores sociais externos ao entorno 

do empreendimento em busca de oportunidades idealizadas. 

Por outro lado, buscou priorizar a identificação de lacunas e riscos e a proposição 

de recomendações para preparação interna da equipe, ações prévias ao 

engajamento com partes interessadas atingidas e comunidades do entorno, como 

forma de fortalecer a gestão do projeto. Neste sentido, durante visita técnica de 

campo das equipes de elétrica e estrutura da consultoria foi possível abordar o 

proprietário da propriedade vizinha ao local do empreendimento e estabelecer 

contato. Com o intuito de identificar riscos sociais, a equipe de análise social 

realizou entrevista remota com o proprietário, uma consulta inicial, a ser detalhada 

adiante no presente estudo. 

As metodologias escolhidas para o mapeamento e análise das partes interessadas 

foram: (i) análise de dados secundários para levantamento de atores-chave 

envolvidos direta e indiretamente com o empreendimento a partir de relatórios 

públicos, comunicação institucional das organizações gestoras do projeto, cobertura 

midiática e documentos oficiais do projeto; (ii) análise dos dados do projeto, 

documentos e bibliografia sobre os aspectos socioeconômicos das áreas de entorno 

dos locais do empreendimento; (iii) identificação geográfica de atores-chave a partir 

do estudo dos territórios via mapas documentais e  plataformas digitais, como 

Google Maps e Google Earth, e; (iv) agendamento e realização de entrevistas de 

forma remota, via telefone e plataformas digitais (utilizou-se Doodle, Zoom, Skype, 

Google Meet e WhatsApp) para o levantamento de informações sobre o projeto, os 

territórios, expectativas, percepções sobre riscos e benefícios; e (v) identificação de 

partes-interessadas por meio de indicação e/ou recomendação dos entrevistados, 

durante entrevista, e via comunicação direta (fonte primária - método bola de neve). 

Foram conduzidas 21 entrevistas de forma remota, de caráter exploratório, entre os 

dias 13 de julho e 26 de agosto e no dia 16 de setembro de 2020. Partes 
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interessadas integrantes do núcleo gestor do projeto Solário Carioca foram 

entrevistadas juntamente com colegas da prefeitura indicadas(os) pelo seu 

conhecimento e experiência com aspectos chave do projeto Solário Carioca e/ou do 

aterro Santa Cruz. Foram realizadas conversas com representantes da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH, Secretaria 

Municipal da Casa Civil – CVL, RIOURBE, Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

- SMAC, Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, Subsecretaria de Comunicação 

Governamental – SUBCG, Instituto Pereira Passos – IPP, COMLURB, GIZ e C40 

CFF, além das(os) especialistas do Estudo de Gênero, da consultoria de 

comunicação contratada pelo C40 CFF e dos estudos coordenados pelo IESS. Foi 

entrevistado também um morador do entorno imediato do aterro, de forma remota, 

a partir de contato presencial realizado pela oportunidade de uma visita técnica a 

campo da equipe de elétrica e estrutura da consultoria do projeto, na qual encontrou 

com o morador na vizinhança. A lista detalhada de partes interessadas 

entrevistadas encontra-se no Anexo 5. 

As entrevistas foram baseadas em um Protocolo Geral de aplicação, contendo 

blocos de temas de interesse e perguntas orientadoras como exemplo, adequadas 

a cada contexto da parte interessada entrevistada. Os objetivos das entrevistas 

foram: (i) primeiro contato com entrevistada(o), (ii) conhecer expectativas sobre o 

empreendimento e histórico de relacionamento, (iii) levantar informações técnicas 

sobre o projeto, (iv) identificar percepções de riscos e benefícios, (v) mapear fontes 

de dado secundário para estudo social e, (vi) mapear partes interessadas 

relevantes. 

De forma qualitativa, a análise dos dados primários seguiu o respectivo passo a 

passo metodológico: (i) abertura da conversa com apresentações pessoais e do 

propósito do encontro, acordos iniciais, como Termos de Consentimento, lido e 

esclarecido no momento (check-in); (ii) apresentação de perguntas orientadoras 

para iniciar a conversa; (iii) visita aos blocos temáticos conforme relevância para o 

papel da parte interessada no projeto e seus interesses; (iv) registro das falas por 

escrito, sem gravação de áudio ou vídeo; (v) elaboração de relato a partir da 

estrutura do Protocolo Geral; (vi) análise qualitativa das narrativas e; (vii) 

sistematização qualitativa dos achados. O Protocolo Geral encontra-se disponível 

no Anexo 6. 

A descrição detalhada da realidade do entorno dos territórios do empreendimento, 

junto a identificação de comunidades locais afetadas, e respectivas lideranças, 

apresenta-se como limitação nesta análise. Devido a impossibilidade de realizar 

visitas a campo da equipe social, notou-se a dificuldade de acessar informações 

específicas, dados desagregados e/ou atualizados de forma remota. Em alguns 

casos encontram-se documentos disponíveis somente em meio físico e/ou as fontes 

primárias são narrativas orais ainda pouco registradas em documentos e mídias 

digitais abertas. O distanciamento social físico imposto pela crise sanitária causada 

pela pandemia gerou também restrições de acesso às pessoas e informações, 
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como o trabalho remoto (teletrabalho) de profissionais e servidores públicos, ao 

depender de estrutura, equipamento e serviços tecnológicos, muitas vezes de uso 

pessoal e/ou indisponíveis, para conectar com os atores sociais. Na dimensão sutil, 

percebeu-se que a aproximação aos atores de forma totalmente digital, à distância 

e em meio a quarentena – junto aos demais efeitos da pandemia – acabou por 

demandar mais tempo para estabelecer espaços de confiança - fundamentais para 

articulação social, acesso a dados e compartilhamento de percepções. 

 

5.1. Mapeamento das Partes Interessadas 

O projeto Solário Carioca propõe empreendimentos de geração de energia limpa a 

partir de módulos fotovoltaicos, capitaneado pela Casa Civil da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro. O empreendimento localizado no antigo aterro sanitário de Santa 

Cruz encontra-se em fase de planejamento e elaboração de projeto técnico com 

apoio do C40 Cities Finance Facility - CFF e GIZ - Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit, como assessores técnicos e articuladores do 

financiamento. Em fevereiro de 2020 o C40 CFF junto com a Prefeitura iniciou a 

fase atual do empreendimento de contratação dos estudos técnicos, cujos 

financiadores são Ministério Federal Alemão para o Desenvolvimento Econômico e 

Cooperação (BMZ), Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do 

Reino Unido (BEIS) e Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID). 

A coordenação do projeto Solário Carioca é liderada pelo Escritório de 

Planejamento (EPL), órgão que integra a Subsecretaria de Planejamento e 

Acompanhamento de Resultados (SUBPAR) da Secretaria Municipal da Casa Civil 

(CVL); com a colaboração de demais secretarias municipais e partes interessadas 

chave na gestão do empreendimento. Segundo relatado em entrevista, no mês de 

julho ainda não havia sido formado oficialmente o grupo de trabalho. Os ofícios 

haviam sido emitidos, no entanto foi relatada lentidão incomum nos trâmites devido 

aos impactos da pandemia nas atividades da prefeitura. No presente estudo esta 

equipe multidisciplinar será denominada como núcleo gestor do empreendimento. 

Sua composição segue descrita no Quadro 2 a seguir, listada em ordem alfabética. 

Quadro 2 - Lista de partes interessadas integrantes do núcleo gestor do empreendimento. 

Partes Interessadas – núcleo gestor 

  C40 Cities Finance Facility - CFF 

Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RioLuz 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ 

Procuradoria Geral do Município - PGM 
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Secretaria Municipal da Casa Civil - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de 

Resultados – SUBPAR - CVL 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMAC 

A partir das narrativas coletadas foi possível traçar a trajetória do projeto Solário 

Carioca e identificar partes interessadas relevantes na construção do projeto e 

presentes em processos de tomada de decisão. Identificou-se o embrião do projeto 

como uma demanda da Casa Civil (CVL) ao Instituto Fundação João Goulart (IFJG), 

a partir do Programa Líderes Cariocas (PLC) no qual são formados Grupos 

Transversais de Trabalho (GTT) para atender a demandas de estudos realizada por 

órgãos da prefeitura. O Programa Líderes Cariocas é uma iniciativa da prefeitura - 

Secretaria Municipal da Fazenda via IFJG - para formação de servidores públicos 

com perfil e ambição de liderança. Busca-se melhorar o desempenho e 

produtividade da prefeitura. O primeiro ciclo de aprendizagem é de dois anos nos 

quais, além do treinamento, os servidores são convidados a desenvolver estudos 

para clientes “internos” da prefeitura por meio dos GTTs. No mínimo três órgãos 

devem compor o GTT, sendo o “cliente” o titular do órgão ou o Prefeito. As ideias 

são apresentadas ao “cliente” que escolhe aquelas de maior interesse para 

potencial implantação.  

No contexto desta demanda encontram-se o Plano de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) e o Plano de Ação Climática - liderados pela Subsecretaria de Planejamento 

e Acompanhamento de Resultados (SUBPAR) da Secretaria da Casa Civil (CVL). 

Como histórico tem-se o engajamento da PCRJ na agenda climática desde 2007 - 

quando a cidade se tornou membro da rede C40, a formulação do Plano Municipal 

de Mudança Climática em 2011 e o início da elaboração do Plano de Ação Climática 

em 2018 - cuja meta é zerar, até 2050, as emissões de gases causadores do efeito 

estufa. O Plano de Desenvolvimento Sustentável tem por objetivo construir uma 

visão de cidade para 2050 de forma participativa e definir objetivos para 2030 em 

alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

O pedido ao IFJG foi de criação de um GTT para o desenvolvimento de um 

programa de energia fotovoltaica com elaboração de estudo em busca da redução 

dos custos do município com energia, “até zerar. Assim formou-se o GTT Solário 

Carioca, com abertura oficial em 14 de junho de 2019, composto por cinco 

servidores municipais dos órgãos Fundação Planetário; Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente – SMAC; RIOURBE; Secretaria Municipal de Urbanismo, 

Infraestrutura e Habitação – SMIHC; e, Empresa Municipal de Informática S/A – 

IPLANRIO (IFJG; LÍDERES CARIOCAS, 2019). 

O Programa de Energia Fotovoltaica apresentou várias possibilidades de   

implantação de fazendas solares distribuídas pela cidade para atender a demanda 

municipal de energia, pois não haveria um espaço grande suficiente para uma única 
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fazenda solar que abastecesse o conjunto de edificações da administração 

municipal. O estudo realizou levantamento de todo o consumo de energia da 

prefeitura e a demanda de geração necessária. A secretaria com maior consumo de 

energia na época era a Secretaria de Educação (59%) e em segundo lugar a 

Secretaria de Saúde (17%). Foram registradas apenas as edificações com consumo 

de baixa tensão, portanto hospitais não participaram do estudo. Como benefícios, o 

estudo apontou a saber: (i) geração de energia a partir de fonte limpa e renovável; 

(ii) redução de emissões de gases efeito estufa; (iii) eficiência energética; (iv) 

programa de energia fotovoltaica para oportunizar o setor e gerar emprego nas 

regiões; (v) fomento de formação de jovens das regiões para fazer manutenção dos 

módulos solares; (vi) contratação de mão-de-obra para construção (fase de 

instalação); e, (vii) incentivos sociais para promover as oportunidades de formação 

profissional e contratação. 

O estudo foi apresentado ao “cliente” SUBPAR-CVL e de forma extraordinária ao 

Comitê de Inovação, ao BNDES, à RioLuz e à Delegação Londres, Munich 

Copenhagen. Foi apreciado pela PCRJ e obteve interesse de vários gestores. Para 

o desafio identificado na época, de viabilizar investimentos, foi sugerido linhas de 

crédito especiais como do BNDES, concessões e parcerias público privadas. 

Conforme relato em entrevista, houve alto interesse de empresas no projeto, porém 

havia o impedimento de contratação direta. O estudo apresentou oito locais dentro 

do município como oportunidades de instalação de usinas, a saber: (i) Cidade das 

Crianças; (ii) Parque dos Atletas; (iii) Rio das Pedras; (iv) Cidade do Samba; (v) 

Aterro de Gericinó-COMLURB; (vi) Linha Vermelha; (vii) Paulo de Frontin; e, (viii) 

Transolímpica. Após apresentações e entrega de relatório ao “cliente” (novembro 

de 2019), foram oferecidos novos estudos de levantamento e viabilidade de custo, 

no entanto não houve continuidade, o GTT foi desmobilizado e servidores 

continuaram o treinamento no Programa Líderes Cariocas. Somente SMAC 

continuou participando ativamente do núcleo gestor do projeto Solário Carioca. 

Segundo relatos, os demais integrantes do GTT Solário Carioca foram chamados 

pela SUBPAR-CVL para colaborarem com o avanço do desenho do projeto Solário 

Carioca de forma pontual. O estudo realizado pelo GTT Solário Carioca recebeu 

prêmio do IFJG, em 2019, pelo primeiro lugar na categoria Inovação e segundo 

lugar na categoria Destaque do Ano. 

Um segundo momento do projeto Solário Carioca foi o interesse e acordo de 

investimento via C40 CFF. Desde início de 2020, o CFF C40 articula o patrocínio da 

primeira etapa do projeto, que consiste na contratação de consultorias 

especializadas para produção de estudos e detalhamento técnico e econômico-

financeiro do projeto. Conforme o estudo da SUBPAR-CVL, o aterro encerrado de 

Gericinó, Zona Oeste, era uma das áreas propostas para construção das usinas 

fotovoltaicas e foi escolhido como localização para instalação da primeira usina do 

projeto Solário Carioca. Alguns estudos foram realizados sobre o território do 
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empreendimento, como análise jurídica e estudo de gênero. No entanto, um entrave 

de ordem fundiária resultou na decisão pela substituição do local.  

O terceiro momento do projeto Solário Carioca marca a escolha de nova localização 

para o empreendimento, o aterro encerrado de Santa Cruz, Zona Oeste. Localizado 

dentro do Distrito Industrial de Santa Cruz, a certidão do RGI (Registro Geral de 

Imóveis) do terreno está em nome da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e as 

condições técnicas do aterro encerrado foram consideradas boas. A usina 

fotovoltaica planejada para o aterro de Santa Cruz é a primeira a ser desenhada no 

âmbito do projeto Solário Carioca; almeja-se a construção futura de mais usinas 

fotovoltaicas em outros aterros, em coberturas de edificações próprias municipais e 

demais localizações já estudadas. 

A trajetória do projeto Solário Carioca demonstra uma articulação 

institucional relevante para o empreendimento, que fortalece o vínculo entre 

os órgãos municipais em torno do projeto. Esta oportunidade torna-se mais 

significativa no contexto da gestão pública municipal brasileira, em que arranjos 

institucionais se tornam necessários para o fortalecimento de iniciativas a fim de 

ganharem perenidade e sobreviverem às mudanças políticas e institucionais dos 

órgãos públicos. Um dos principais riscos ao projeto seria sua descontinuidade em 

caso de mudança de prioridades da agenda pública, devido a troca de equipes 

técnicas e lideranças do governo municipal, principalmente no momento atual de 

eleições municipais. Relatos apontam para uma percepção favorável ao 

empreendimento, inclusive com a defesa de sua ideia central e benefícios. Acredita-

se que, independente da pessoa que ocupe o cargo de prefeito, o valor do projeto 

para prefeitura é justificado em si mesmo. Visto que algumas partes entrevistadas 

não estavam a par da mudança de localização do empreendimento e/ou as razões 

para tal, e nem de outros pontos do detalhamento técnico, sugere-se canal de 

comunicação para manter o grupo atualizado para que possam continuar 

contribuindo para a articulação institucional e garantir a transversalidade 

benéfica à perenidade do projeto. 

Pois, as partes interessadas envolvidas no projeto, desde o início da concepção das 

fazendas solares até o momento, são consideradas partes interessadas relevantes 

e presentes na esfera de influência do empreendimento. Estão localizadas na esfera 

de influência decisória, institucional e/ou operacional, da prefeitura. Sua presença 

na fase de planejamento do empreendimento é considerada relevante para melhor 

compreender os impactos sociais, ambientais e econômicos, além de antecipar 

riscos, ampliar a capacidade de planejar medidas corretivas e mitigadoras, 

potencializar oportunidades e capacitar-se para dar resposta no momento oportuno. 

Entende-se por presença o esclarecimento das questões técnicas e impactos 

conhecidos do empreendimento e a escuta de expectativas, riscos e benefícios 

percebidos. A colaboração entre partes interessadas e o empreendimento deve ser 

iniciada na fase de planejamento, a tempo de sugestões e ajustes serem acolhidos 

pelo desenho técnico do projeto. 
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Há também a necessidade de iniciar engajamentos prévios à Fase de Construção 

(instalação) para alcançar benefícios de médio e longo prazo, como parcerias para 

capacitação profissional e contratação de mão-de-obra - com Instituições de Ensino 

e Pesquisa e Centros Técnicos - e compras locais junto a micro, pequenas e médias 

empresas e prestadores de serviços do entorno - parcerias com agências de 

fomento local e organizações ativadoras de empreendedorismo. 

O Quadro 3 a seguir apresenta o mapeamento preliminar de partes interessadas da 

esfera de influência do núcleo gestor (em ordem alfabética), sugeridas para 

realização imediata de atividades de esclarecimento e consulta sobre o 

empreendimento. As interfaces identificadas com o núcleo gestor e o 

empreendimento justificam a aproximação nesta fase de elaboração do projeto 

técnico. Faz-se necessário que o núcleo gestor do projeto Solário Carioca se 

prepare para as interações e abertura de informações sobre o 

empreendimento para partes interessadas internas e externas ao corpo 

executivo e técnico da prefeitura. 

Quadro 3 - Lista de partes interessadas da esfera de influência do empreendimento. 

Partes Interessadas – esfera 

de influência 

Interfaces com núcleo gestor e empreendimento 

10ª Coordenadoria de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos (10ª CASDH)  

Atua conjuntamente com prefeitura e secretarias, possui 

conhecimento do território e canais de comunicação com 

comunidades afetadas. Abrange os 6 bairros pertencentes à RA 

XIX (RP 5.3) e à RA XXVI (RP 5.4), localização do bairro de Santa 

Cruz.  

Área de Planejamento 5 (AP 5) e  

Região Administrativa XIX (RA 

XIX) 

 

Atua conjuntamente com prefeitura e secretarias, possui 

conhecimento do território e canais de comunicação com 

comunidades afetadas. 

Câmara Técnica - Bacia 

Drenante à Baía de Sepetiba do 

Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (CONSEMAC) 

Atua no acompanhamento dos problemas ambientais da área do 

Município delimitada pela Bacia Drenante à Baía de Sepetiba e 

as ações desenvolvidas pelo Poder Público para enfrentá-los, 

propondo soluções alternativas para os mesmos, quando for o 

caso.  

Comitê das Bacias Hidrográficas 

dos rios Guandu, da Guarda e 

Guandu-Mirim (Comitê Guandu-

RJ) 

Atua por meio de estudos, programas de educação ambiental, de 

mobilização social, projetos e obras que visam a melhoria da 

quantidade e qualidade das águas das Bacias dos rios Guandu, 

da Guarda e Guandu-Mirim, que abastecem parte significativa 

dos habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ). 

Comitê Técnico de 

Acompanhamento do Plano 

Diretor - CTPD 

Atua conjuntamente com Secretaria Municipal de Urbanismo na 

revisão do Plano Diretor 
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Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (CMDR) 

Atua na promoção da articulação entre as atividades 

desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal e as dos demais 

órgãos e entidades públicas e privadas, voltadas para o 

desenvolvimento socioeconômico dos setores agropecuário, 

pesqueiro e correlatos. 

Consultoria de Comunicação 

contratada pela C40-CFF 

Responsável pela elaboração das ações de comunicação do 

empreendimento. 

Instituto Estadual do Ambiente - 

INEA - 

Agência ambiental estadual do Rio de Janeiro reguladora sobre 

Meio Ambiente 

Instituto Fundação João Goulart Secretaria Municipal da Fazendo, promotor do Programa Líder 

Carioca e do GTT Solário Carioca 

Instituto Pereira Passos - IPP Atua conjuntamente com prefeitura e secretarias na produção de 

estudos e diretrizes para o município 

Fundação Planetário Membro do GTT Solário Carioca, atualmente desmobilizado 

Light Empresa responsável pela distribuição da energia gerada na 

usina fotovoltaica. 

RIOURBE Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação – 

SMIHC – membro do GTT Solário Carioca, atualmente 

desmobilizado. 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos – SMASDH / 

Subsecretaria de Políticas para 

Mulher – SUBPM 

Atua conjuntamente com prefeitura e secretarias, possui 

conhecimento do território e canais de comunicação com 

comunidades afetadas. Responsável pelo atendimento das 

questões de Direitos Humanos e Gênero 

Secretaria Municipal de 

Urbanismo – SMU 

Atua conjuntamente com prefeitura e secretarias nos temas de 

uso e ocupação do solo, zoneamento e plano diretor. 

Subsecretaria de Comunicação 

Governamental – SUBCG 

Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL – responsável pelas 

ações de comunicação institucional e assessoria de imprensa da 

PCRJ 

O empreendimento apresenta alguns impactos e riscos cujas ações preventivas e 

mitigadoras demandam articulação institucional, mobilização social, comunicação 

social e construção de planos de forma colaborativa com as partes interessadas. 

Este é o caso para dois riscos identificados pelas partes interessadas, a saber: (i) 

risco de acidentes elétricos e incêndios; e, (ii) risco de violência e roubo dos 

materiais fotovoltaicos. Assim, o mapeamento de partes interessadas identificou 

atores da esfera de influência do núcleo gestor com interfaces relevantes para 
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segurança pública, segurança patrimonial, prevenção, combate e resposta a 

acidentes, incêndios e desastres, como pode ser observado no Quadro 4. 

Quadro 4 - Lista de partes interessadas relevantes para cooperação no combate a violência e roubo; e, 

prevenção, resposta a acidentes, incêndios e desastres. 

Partes Interessadas – esfera 

de influência 

Interfaces com núcleo gestor e empreendimento 

27º Batalhão de Polícia Militar Autoridade policial no território, atua na segurança e atendimento 

ao cidadão, possui mandato de prisão e conhecimento do 

território.  

Centro de Operações Rio - COR Quartel general de integração das operações urbanas do 

município para monitorar, prevenir e responder a emergências 

Corpo de Bombeiros Militar Atua conjuntamente com demais órgãos nas ações de prevenção 

e resgate em situações de incêndio e acidentes. 

Defesa Civil Atua conjuntamente com demais órgãos nas ações de prevenção 

e resgate em situações de acidentes, emergências e desastres. 

36ª Delegacia de Polícia Autoridade policial no território, atua na segurança e atendimento 

ao cidadão, possui mandato de prisão e conhecimento do 

território.  

14ª Inspetoria da Guarda 

Municipal do Rio de Janeiro 

Atua conjuntamente com prefeitura e secretarias na segurança e 

atendimento ao cidadão, possui conhecimento do território.  

 

As partes interessadas entrevistadas, em sua maioria, posicionaram-se de forma 

favorável ao empreendimento. Mesmo com dúvidas sobre o status do projeto e 

detalhamento técnico há o entendimento de que por tratar de geração de energia 

solar e em um território isolado “sem comunidade do entorno” os riscos sociais são 

mínimos ou inexistentes. As oportunidades de formação profissional – em escala 

mirando os demais empreendimentos futuros do projeto solário carioca – são 

significativas e devem ser aproveitadas, como também geração de empregos 

diretos e indiretos na região. 

No entanto, com o avanço do mapeamento de partes interessadas foi possível 

identificar servidores da PCRJ atuantes no campo cuja percepção do 

empreendimento e descrição do território alertou para interações com o entorno 

imediato pouco conversadas no âmbito do núcleo gestor do empreendimento. 

Dois alertas significativos foram relatados sobre o território considerados como 

situações geradoras de risco: (i) usos múltiplos do terreno do aterro pela vizinhança, 

não oficial, em desconformidade com as normas vigentes e potencialmente 

inadequados à construção e ao funcionamento da usina fotovoltaica, e (ii) 
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desconhecimento da comunidade do entorno sobre o empreendimento e os 

respectivos impactos negativos diretos em suas atividades produtivas, tais como 

impedimento de realização de suas atividades ou interrupção do acesso ao terreno 

do aterro. O desconhecimento destas situações por grande parte do núcleo gestor 

corrobora a afirmação de que a ausência de comunicação com e entre partes 

interessadas do empreendimento apresenta risco de invisibilidade de impactos e 

consequente baixo desempenho ambiental e social. Benefícios potenciais como 

geração de mão-de-obra local e dinamização da economia demandam articulação 

institucional e ativação prévias à fase de construção. O mesmo se aplica aos riscos 

que podem ser gerenciados e à preparação de ações de resposta aos impactos 

imprevistos. Assim, há a necessidade de ampliar a disseminação das 

informações do projeto e criar espaços de diálogo entre as equipes para 

identificação de riscos, esclarecimentos e acolhimento das sugestões, uma 

vez que as equipes se apresentaram entusiasmadas com os benefícios do 

projeto Solário Carioca. 

O empreendimento está localizado dentro do Distrito Industrial de Santa Cruz, polo 

industrial da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro 

– CODIN, com a presença de 14 grandes indústrias instaladas e cerca de 15 mil 

empregos diretos e 2,5 mil empregos indiretos gerados8. No entanto, o entorno 

imediato ao aterro é de predominância rural, com vizinho com criação de gado 

leiteiro e pequenos agricultores do outro lado da margem do Rio Guandu. As demais 

propriedades do entorno são a Subestação de Furnas, a futura fábrica Bio-

Manguinhos/Fiocruz em construção - Complexo Industrial de Biotecnologia em 

Saúde (CIBS) - e um conjunto de empresas de mineração que compõe parte do 

Distrito Areeiro de Itaguaí – Seropédica. O Quadro 5 apresenta a lista de partes 

interessadas do entorno imediato do empreendimento.  

Quadro 5 - Lista de partes interessadas do entorno do empreendimento. 

Partes Interessadas – esfera 

de influência 

Interfaces com núcleo gestor e empreendimento 

Empresas de mineração para 

extração de areia do entorno 

Empresas formais e informais de extração de areia localizados no 

entorno do empreendimento. Funcionários e terceirizados 

utilizam estrada interna do aterro para transporte de material com 

caminhões. 

Associação das Empresas do 

Distrito Industrial de Santa Cruz - 

AEDIN 

Sindicato de empresas localizadas no Distrito Industrial de Santa 

Cruz 

 
8 Disponível em: https://odia.ig.com.br/economia/2020/08/5979049-distrito-industrial-de-santa-cruz-

esta--sitiado.html#foto=1. Acessado em 30/08/2020 

https://odia.ig.com.br/economia/2020/08/5979049-distrito-industrial-de-santa-cruz-esta--sitiado.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/economia/2020/08/5979049-distrito-industrial-de-santa-cruz-esta--sitiado.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/economia/2020/08/5979049-distrito-industrial-de-santa-cruz-esta--sitiado.html#foto=1
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Base Aérea de Santa Cruz - 

BASC 

Base aérea militar distante 2 km do aterro. Não há portaria 

publicada pela ANAC que estabeleça requisitos mínimos ou a 

necessidade de comunicação prévia para a instalação de usinas 

FV nas proximidades de aeroportos.  

Colônia Agrícola Japonesa de 

Santa Cruz - RJ 

Grupo de produtores rurais de origem japonesa que fazem parte 

da história agrícola de Santa Cruz e que ocupam áreas de cultivo 

próximas ao aterro Santa Cruz, na outra margem do Rio Guandu. 

Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de 

Janeiro (Codin) 

Fundadora e proprietária do Distrito Industrial de Santa Cruz 

Complexo Industrial de 

Biotecnologia em Saúde - CIBS 

da Fiocruz 

Futura fábrica da Bio-Manguinhos/Fiocruz para produção de 

vacinas vizinha ao aterro, em fase de construção 

Distrito Areeiro Itaguaí-

Seropédica 

Espaço urbano dedicado a produção de areia com presença de 

diversas empresas do setor. Rodeia o aterro e caminhões utilizam 

Estrada do Dique e Avenida General Ulhôa Cintra como vias de 

acesso à BR 101. 

Distrito Industrial de Santa Cruz: 

administração e empresas 

integrantes 

Espaço urbano dedicado a empreendimentos industriais 

Sindicato dos Mineradores de 

Areia do Estado do Rio de 

Janeiro – SIMARJ 

Sindicato de empresas de extração de areia localizadas no 

Distrito Areeiro de Itaguaí – Seropédica, incluindo as que utilizam 

a Estrada do Dique e Avenida General Ulhôa Cintra como vias de 

acesso à BR 101. 

Subestação de Furnas Vizinha, entorno imediato do aterro 

Vizinho – pequeno produtor rural Morador em propriedade localizada em frente à portaria do aterro. 

Utiliza terreno do aterro como pastagem de seus animais.     

Vizinhos - demais propriedades Propriedades presentes no entorno do aterro ainda não 

mapeadas potencialmente impactadas pelo empreendimento.  

 

Os usos múltiplos do terreno do aterro são considerados riscos, uma vez que 

estes usos podem não ser compatíveis com o empreendimento, em qualquer 

uma de suas fases gerando impactos negativos mútuos ao empreendimento 

e às partes interessadas afetadas do entorno. 

O primeiro uso identificado foi o do terreno como local para pastagens de animais. 

Conforme relatado em entrevista realizada com vizinho do aterro, este uso é 

corrente e acontece há mais de uma geração na mesma família, aproximadamente 

50 anos. A propriedade pertence ao pai, e os filhos - hoje adultos com suas famílias 

formadas - residem na propriedade e dão continuidade às atividades produtivas da 
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família. A propriedade, segundo o morador entrevistado, tem 3.000 metros de 

extensão de terra por 100 metros de frente e está localizada a sudoeste da portaria 

principal do aterro. O proprietário informou que possui boas relações com o entorno. 

Dentro de sua propriedade há três torres de transmissão de energia, servidão de 

passagem concedida à Furnas e à antiga CSA; além da Fiocruz/Rio Manguinhos ter 

adquirido porção de sua propriedade para área de instalação do novo CIBS. 

Oficialmente é proibida a entrada de animais no aterro de Santa Cruz, desde à 

época em que estava em funcionamento, inclusive é item do monitoramento descrito 

no plano de encerramento do aterro. Apesar da vigilância 24 horas realizada no 

aterro, o entrevistado relata nunca ter sido questionado ou impedido de utilizar a 

área. Considerada atividade econômica principal da família, a produção de leite e 

de queijos artesanais só é possível com a extensão de terra proporcionada pelo uso 

do terreno do aterro, uma vez que são 150 cabeças leiteiras entre vacas e bezerros. 

O vizinho do aterro adquiriu recentemente, há dois meses, gado de leite comprado 

em Minas Gerais e investiu R$150.000,00. A atividade familiar conta com uma 

pequena unidade de produção de queijo artesanal localizada na cidade de 

Seropédica. Produzem 500 litros/dia de leite e de 74 a 80 queijos/dia. Os produtos 

são vendidos na fábrica em Seropédica, em Itaguaí, em Campo Grande e na própria 

propriedade nos finais de semana. A comunidade já conhece a produção familiar 

identificada como queijo e leite da “Dona Tânia”, mãe do entrevistado. Caso o uso 

do terreno venha a ser impedido, o produtor rural considera um grande 

prejuízo pela interrupção temporária de suas atividades, até encontrar outra 

localidade para colocar seus animais, talvez com custo inacessível para a 

produção familiar. Considera o local como “melhor coisa que tem” para viver 

e produzir. Informou que é um local tranquilo, sem perturbações.  

A PCRJ e a COMLURB não realizaram consulta com a vizinhança do 

empreendimento. O produtor rural tomou conhecimento do plano de construção da 

usina fotovoltaica ao ouvir conversas entre técnicos que visitaram o aterro para 

realização dos estudos preparatórios da fase de planejamento. Ele relatou que em 

um momento durante a visita o segurança da portaria foi questionado pelo técnico 

sobre a presença de animais dentro do aterro e respondeu não saber de quem eram 

os animais. Informação incorreta, segundo entrevistado, que afirma ciência do 

segurança sobre o uso do aterro como pastagem há muitos anos. Esta falta de 

comunicação dos empreendedores com o produtor familiar é fonte de insatisfação 

e questionamento. Sem saber da substituição recente da localização pretendida, do 

aterro de Gericinó para o de Santa Cruz, para ele a COMLURB já sabia do projeto 

há meses e poderia tê-lo avisado, inclusive isto teria influenciado na decisão da 

família em investir na compra de mais gado leiteiro, realizada há apenas dois 

meses. 

O segundo uso encontrado foi a passagem de caminhões pela estrada do Dique, 

via que contorna parte do aterro e margeia o Rio Guandu, conectando os areais 

pelos fundos do aterro – lado noroeste – passando pela portaria para acessar o anel 
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rodoviário e a BR 101. São cerca de 50 caminhões diários aparentemente de 

diferentes empresas de extração de areia. A rua interna, segundo entrevistas com 

a COMLURB, foi aberta como via temporária durante obras da siderúrgica CSA e 

acabou por permanecer em uso até os dias de hoje. Diferentemente do relato do 

morador do entorno, a via é considerada uma estrada pública, registrada em mapa 

- Estrada do Dique - sem histórico de impedimento de passagem de carros e nem 

caminhões. A justificativa para o uso da Estrada do Dique é o ganho na economia 

de quilometragem e consequentemente combustível. Foram relatados também usos 

do aterro como área verde de lazer, descanso e pesca. 

Entende-se que a regra de isolamento do aterro, conforme exigido no licenciamento, 

não tem sido cumprida, apesar dos relatórios de monitoramento e auditoria 

atestarem o contrário. Recomenda-se ação imediata do núcleo gestor do 

empreendimento junto às partes interessadas afetadas do entorno para 

aprofundamento da compreensão destes diversos usos. Primeiramente, o 

núcleo gestor do empreendimento deve verificar junto à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH e à coordenação de atividades 

da AP 5 os órgãos que possuem conhecimento do território e canais de 

comunicação com comunidades afetadas. Em segundo lugar, realizar a escuta 

presencial e cadastramento rápido das propriedades do entorno e dos areais que 

utilizam a estrada interna regularmente. Após a escuta, faz-se necessário 

compreender quais as possibilidades encontradas para adequar a usina fotovoltaica 

aos diferentes usos do aterro previamente estabelecidos antes da chegada do 

empreendimento. Importante mapear os impactos do empreendimento e também 

avaliar os impactos reversos dos distintos usos nas fases do empreendimento, tais 

como levantamento de poeira dos caminhões e acúmulo de pó sobre os módulos 

fotovoltaicos ou trepidação do terreno; como também qualquer distúrbio ou risco de 

acidentes provocado por animais e visitantes. Essas ações junto às partes 

interessadas afetadas do entorno imediato devem estar contextualizadas e 

integrar o Plano de Engajamento de Partes Interessadas (PEPI) do 

empreendimento. 

5.2. Análise Das Partes Interessadas Do Núcleo Gestor Do 

Empreendimento E Esfera De Influência Decisória 

A análise de partes interessadas do núcleo gestor do empreendimento, realizada 

no presente estudo, seguiu a estratégia escolhida de mapeamento dos atores 

sociais denominada “hierarquia de gestão”. Aplicou-se a análise qualitativa das falas 

coletadas durante o estudo a fim de identificar narrativas contendo percepções de 

benefícios, riscos e impactos do empreendimento. Foram buscadas também 

informações que subsidiaram a elaboração do contexto, descrição da linha de base 

e compreensão do histórico e características do empreendimento. A sistematização 

apresentada a seguir busca enriquecer a análise social a partir da visão das partes 
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interessadas participantes do grupo gestor do projeto e seus colegas de trabalho 

distribuídos nas diversas instituições da prefeitura, atuantes ou não com o projeto 

Solário Carioca. 

Um dos insumos fundamentais de uma avaliação de impacto social de 

empreendimentos são as consultas realizadas junto às partes interessadas 

(interessados), tanto pela ampliação da pluralidade de visões para compreensão 

dos impactos de forma sistêmica, quanto pela legitimidade destas vozes serem 

ouvidas e contempladas no processo de desenho técnico e definições do 

empreendimento, quando este causar riscos e impactos conhecidos e potenciais a 

elas. 

O 5º Princípio dos Princípios do Equador refere-se ao Engajamento com Partes 

Interessadas (Stakeholder Engagement), definido como um processo contínuo de 

engajamento, de forma estruturada e culturalmente apropriada, com as 

Comunidades Afetadas, trabalhadores e outras partes interessadas relevantes 

(Princípios do Equador, 2020). Para projetos classificados como Categoria B este 

requisito é obrigatório, no qual o empreendedor deve demonstrar o engajamento 

efetivo com as partes interessadas. O engajamento inicia-se com o Mapeamento 

seguido da Consulta Informada e instalação de meios e processos de Comunicação 

e de Participação. O extrato de partes interessadas escolhidas para as entrevistas 

no presente estudo não objetivou o alcance das Comunidades Afetadas do 

empreendimento; no entanto, a falta de conhecimento de informações técnicas 

sobre o empreendimento entre pessoas entrevistadas integrantes das 

equipes técnicas, cujos escopos de trabalho são influenciados e influenciam 

diretamente o próprio empreendimento, apresenta-se como risco inerente 

para a gestão dos impactos sociais e ambientais dos projetos integrantes do 

projeto Solário Carioca. Pois impactos são visualizados a partir da compreensão 

sobre o empreendimento e seus fatores ambientais, sociais e econômicos. Há o 

risco de impactos não serem identificados e/ou gerenciados pela ausência de partes 

interessadas afetadas e relevantes engajadas na gestão do empreendimento. 

As partes entrevistadas analisadas neste estudo são consideradas partes afetadas 

e outras partes interessadas relevantes, conforme (i) nível de interesse no 

empreendimento, (ii) impacto previsto e potencial no empreendimento e vice-versa, 

(iii) poder decisório e esfera de influência, e, (iv) posicionamento de sua atuação no 

fluxo de atividades previstas e/ou necessárias para a elaboração e execução do 

empreendimento. 

O momento atual de elaboração do projeto técnico é de estudos iniciais paralelos 

ao processo contínuo de tomada de decisão sobre o detalhamento das questões 

técnicas e operacionais. Isto dificultou às(aos) entrevistadas(os) explanar com 

assertividade sobre riscos e benefícios percebidos. As(os) entrevistadas(os), 

mesmo sendo parte do núcleo gestor do projeto Solário Carioca, apresentaram 

dúvidas e incertezas sobre o projeto técnico, no entanto com explanação de 
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interesses e recomendações de encaminhamento. Isto sugere a compreensão 

pelas partes interessadas, em diferentes níveis, de que o empreendimento irá afetar 

suas atividades e rotinas de trabalho. E alguns casos mostraram-se abertas a 

engajar-se nos processos de definição e detalhamento técnico do empreendimento. 

A pouca participação das equipes diretamente afetadas pelas atividades do 

empreendimento - seja por gerirem o equipamento público para o qual o 

empreendimento é projetado, ou por gerirem as iniciativas de prevenção, 

mitigação e recuperação que poderão ser acionadas no caso da confirmação 

dos impactos - apresenta-se como risco pois resulta na invisibilidade dos 

impactos do empreendimento. Uma vez não identificados, impossibilita-se a 

avaliação dos riscos, planejamento de ações e desenho de medidas de 

monitoramento. Exemplo encontrado no presente estudo foi a invisibilidade dos 

riscos sociais do entorno imediato, tanto relacionados ao produtor rural quanto para 

ao trânsito de caminhões que transportam areia.  

As percepções coletadas foram sistematizadas a partir das narrativas das(os) 

entrevistadas(os) ao descreverem o funcionamento dos equipamentos públicos 

urbanos com detalhamento dos fluxos operacionais e decisórios, além das 

dinâmicas sociais dos espaços públicos e suas relações com o entorno. Estão 

agrupadas conforme as fases do empreendimento e as interfaces com possíveis 

impactos sociais identificadas no Capítulo 4, a fim de apresentar uma correlação 

entre as percepções das partes interessadas e o levantamento técnico preliminar 

do presente estudo, a saber: (i) Fase de Pré-implantação, (ii) Fase de Construção 

(implantação), (iii) Fase de Operação e, (iv) Fase de Descomissionamento ou 

Repotenciação. As percepções apresentadas a seguir são fruto do exercício 

qualitativo de análise destas falas, sem a pretensão de exaurir o tema ou considerar 

a análise como descrição universal dos posicionamentos e opiniões das(os) 

entrevistadas(os). 

  

5.2.1 Fase De Pré-Implantação 

O primeiro conjunto de percepções refere-se às atividades desenvolvidas na Fase 

de Pré-implantação do empreendimento, cujo interesse das(os) entrevistadas(os) 

foi relatar o histórico do projeto Solário Carioca e os benefícios na redução dos 

gastos com energia e a geração de emprego. A Tabela 3 apresenta as percepções 

sobre benefícios e riscos sobre o Aterro de Santa Cruz segundo as partes 

interessadas em relação a fase de pré-implantação.  

 Tabela 3 - Percepções sobre benefícios e riscos sobre Aterro de Santa Cruz (encerrado) segundo narrativas 

das partes interessadas entrevistadas sobre a Fase de Pré-implantação. 

Narrativas Percepções 
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Pré-implantação  Aterro de Santa Cruz 

  Localização   

Critérios de escolha econômicos e técnicos, 

baseados na eficiência energética e no 

aproveitamento de área degradada, com 

disponibilidade do equipamento público ter um 

novo uso. Contribuir para redução de gastos da 

prefeitura e promover energia limpa e renovável 

para a cidade. Vizinho e usuário do terreno para 

atividades produtivas – pequeno produtor rural – 

surpreendido com visitas técnicas e planos para 

o aterro. 

- Autossuficiência energética ou redução de 

gasto com energia elétrica 

- Desconhecimento do novo local do 

empreendimento e respectivas características 

do entorno  

- Ausência de comunicação e consulta com 

entorno imediato 

- Posicionamento surpreso e negativo sobre o 

empreendimento de parte interessada afetada 

do entorno imediato 

Obtenção de licença   

Pedido formal de obtenção ou dispensa de 

licença ainda não requerido. Licenciamento 

favorável, com envolvimento de órgãos públicos 

municipais relacionados. Preocupação com o 

estado do aterro e seu passivo ambiental. 

- Licenciamento favorável ou dispensa de 

licença 

- Passivo ambiental do aterro 

-  

Aquisição de terra   

Decisão em andamento sobre subestação a ser 

utilizada no projeto e linhas de distribuição. Não 

foram apresentadas alternativas até o momento. 

- Incerteza sobre necessidade e traçado de 

linha de distribuição 

Legenda: 

Verde: benefícios percebidos. 

Vermelho: riscos percebidos. 

 

A mudança do local do empreendimento não ser de conhecimento por parte das(os) 

entrevistadas(os) apresentou-se como incerteza na escolha da localização e risco 

pelo pouco conhecimento do entorno imediato pelo núcleo gestor, com julgamentos 

preliminares de que não haveria comunidade do entorno a ser afetada.  

Partes interessadas como a Base Aérea Militar e a fábrica da Fiocruz/Rio 

Manguinhos em fase de construção devem ser contatadas para escuta e 

compreensão dos impactos. No caso da base aérea, foi relatado em entrevista a 

necessidade de obtenção de anuência da ANAC. Entretanto, não há portaria 

publicada pela ANAC que estabeleça requisitos mínimos ou a necessidade de 

comunicação prévia para a instalação de usinas FV nas proximidades de 

aeroportos. Em relação a proximidade do sistema FV com a base aérea, o único 

possível risco mapeado é o ofuscamento de aeronaves em trânsito devido a reflexão 

dos módulos FV. Desta forma, levando em consideração a preocupação levantada, 

foi realizada uma consulta ao Departamento de Controle de Espaço Aéreo (DECEA) 

para identificar a necessidade de estudos complementares sobre o ofuscamento. 

Contudo, não se tem conhecimento da exigência deste estudo para nenhum dos 

sistemas FV instalados no Brasil nas proximidades de aeroportos. Até o fechamento 

deste relatório, não se obteve um posicionamento oficial do DECEA.  
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O presente estudo iniciou contato com morador vizinho ao aterro, no qual foi 

possível levantar as primeiras informações sobre o produtor familiar. Recomenda-

se que o núcleo gestor dê continuidade ao contato, formalizando o processo 

de engajamento com as partes interessadas afetadas do entorno. O 

posicionamento atual do vizinho é de estranheza e desconfiança frente ao 

empreendimento, com preocupação de como irá impactar sua produção de 

leite. Há necessidade urgente de esclarecimento dos impactos e realização de 

consulta. 

Como continuidade do mapeamento é sugerido a articulação com órgãos atuantes 

na AP 5, em especial a RA XIX (RP 5.3), para identificação preliminar das demais 

propriedades, organizações e moradores do entorno do empreendimento, sejam 

associações de moradores, propriedades particulares, igrejas, estabelecimentos 

comerciais, equipamentos urbanos, grupos e coletivos informais e indivíduos 

potencialmente considerados como comunidade afetada. Isso é fundamental para 

que a visita aos territórios - após o término das restrições sanitárias – seja 

coordenado com as ações regulares de mobilização social desempenhadas pela 

prefeitura municipal e não cause sobrecarga de agenda as partes interessadas ou 

ruídos de comunicação.  

Visitas aos territórios são requeridas para validação e complementação da 

identificação das partes interessadas afetadas pelo empreendimento. As 

articulações locais e mobilização social potencializam os benefícios do 

empreendimento, melhoram o desempenho social e ambiental e antecipam riscos 

ao garantir a comunicação dos aspectos e impactos do projeto técnico e consultar 

os interesses e percepções das comunidades afetadas no início do ciclo de vida do 

empreendimento. Por meio das consultas aos órgãos municipais responsáveis pelo 

atendimento a estas comunidades é possível mapear, a distância, as partes 

afetadas mais salientes. No entanto, casos de vulnerabilidade e vozes de minorias 

correm o risco de não serem captadas sem que haja uma visita presencial ao 

território, considerada preparatória para o estabelecimento do processo de 

engajamento de partes interessadas requerido pelas normativas internacionais. O 

mapeamento e análise de partes interessadas iniciado neste estudo reitera o caráter 

contínuo e dinâmico dos estudos envolvendo partes interessadas, como o de 

análise de impacto social.  

 

5.2.2. Percepções Sobre A Fase De Construção 

(Implantação) 

A fase de construção foi comentada extensivamente durante as entrevistas, com 

destaque para os pontos (i) qualidade das vias internas do distrito industrial de 

Santa Cruz, inclusive via de acesso ao aterro; (ii) segurança patrimonial dos 
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materiais e equipamentos; e (iii) capacitação e contratação de mão-de-obra, compra 

de materiais e fornecimento de serviços. 

A expectativa de geração de mão-de-obra e dinamização da economia local 

foram os principais benefícios percebidos. A efetivação deste desejo depende 

que ações de engajamento e articulação sejam iniciadas com antecedência, para 

promover a formação das competências necessárias a tempo de serem absorvidas 

pelo empreendimento. Parte dos empregos gerados pelo setor de energia 

fotovoltaica requer mão-de-obra qualificada, uma vez que falhas humanas no 

momento da instalação, devido a inexperiência ou despreparo, são fontes de risco 

para acidentes e incêndios durante a operação do empreendimento.  

  

Sugere-se realizar ações de apresentação do empreendimento, explicitando os 

impactos potenciais, esclarecendo dúvidas com escuta de interesses, expectativas 

e posicionamentos com potenciais fornecedores de produtos e serviços. Assim que 

o projeto técnico obter a descrição preliminar da demanda de compras e contratação 

de serviços as ações de engajamento devem adentrar nessa temática, antes de 

iniciar atividades de prospecção a fornecedores de grande porte ou distantes do 

território. Pois a priorização de compras e contratação de serviços locais requer 

planejamento, em geral, tempo extra para adequação dos fornecedores. 

Primeiramente recomenda-se a articulação com as AP 5 para o mapeamento e a 

análise da adequação dos potenciais fornecedores locais conforme a demanda de 

compras e contratação de serviços, sem que seja necessário aguardar o processo 

de licitação do empreendimento. Outras partes interessadas são relevantes para 

ativar a economia local e recomenda-se que sejam consultadas, tais como 

Instituições de Ensino Superior (IES) e Institutos de Pesquisa, empreendedores e 

associações do setor, agências de desenvolvimento, Sistema S, SEBRAE, 

Federações da Indústria e do Comércio, entre outros. 

 

A preocupação com a segurança patrimonial dos materiais e equipamentos para 

construção do sistema fotovoltaico também pode ser endereçada com a articulação 

institucional e local. O engajamento de partes interessadas locais desde o início do 

ciclo de vida do empreendimento proporciona apropriação do espaço público, gera 

significado às comunidades do entorno para que participem de forma favorável na 

sua proteção e manutenção. Há de se considerar normativas internacionais para os 

serviços de segurança dos espaços e assim prevenir-se do risco de situações de 

violência, abuso de poder e violações de direitos humanos. A Tabela 4 apresenta 

as percepções sobre benefícios e riscos sobre o Aterro de Santa Cruz segundo as 

partes interessadas em relação a fase de construção. 
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Tabela 4 - Percepções sobre benefícios e riscos no Aterro de Santa Cruz sobre a Fase de Construção 

(implantação), segundo narrativas das partes interessadas entrevistadas. 

Narrativas Percepções 

Construção (implantação)  Aterro de Santa Cruz 

Mobilização de trabalhadores   

Ativação da economia local e setor 

empreendedor de energia renovável no 

município. Formação de profissionais para 

trabalhar nesse empreendimento e em outras 

usinas futuras da PCRJ.  Geração de empregos 

diretos e indiretos. Inclusão de gênero e de 

grupos vulneráveis como critérios de 

capacitação e contratação. Incerteza sobre como 

seguirão as funções e interações dos atuais 

funcionários do aterro com a usina fotovoltaica. 

- Economia local 

- Inclusão de Gênero 

- Capacitação profissional para comunidade 

do entorno 

- Geração de empregos diretos e indiretos 

para comunidade do entorno 

- Ausência de comunicação e consulta com 

entorno imediato 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Desmobilização dos empregos atuais do 

aterro 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente dentro do aterro 

  

Adequação de vias de acesso   

Vias internas do Distrito Industrial de Santa Cruz 

em mal estado de manutenção. Parte da estrada 

de acesso asfaltada e outra não. Estrada não é 

iluminada.  

- Via oficial disponível 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas. 

- Má qualidade de conservação da estrada de 

acesso ao aterro 

- Falta de iluminação aumenta vulnerabilidade 

de pedestres, ciclistas e insere-se na questão 

de gênero (mulheres mais suscetíveis a sofrer 

atos de violência) 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

  

Preparação do local   

Nenhuma observação   

Transporte de materiais para a construção   



 

65 

 

  

Decisões sobre materiais e canteiro de obra 

estão em andamento. Potencial para compras 

locais. Preocupação com segurança patrimonial 

dos materiais e equipamentos 

- Espaço disponível para canteiro de obras 

- Estímulo para compras locais e promoção de 

desenvolvimento local do entorno do aterro 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas. 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Risco de roubo, furto e/ou vandalismo 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Construção de instalações provisórias e 

permanentes 

  

Decisões sobre instalações provisórias e 

permanentes estão em andamento. Potencial 

para compras locais. Preocupação com 

segurança patrimonial dos materiais e 

equipamentos 

- Estímulo para compras locais e promoção de 

desenvolvimento local do entorno do aterro 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas. 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Transporte dos módulos fotovoltaicos, 

equipamentos e estruturas 

  

Decisões sobre transporte dos módulos 

fotovoltaicos, equipamentos e estruturas estão 

em andamento. Há preocupação com segurança 

patrimonial, por serem considerados materiais 

de alto valor monetário. 

- Equipe de vigilância 24 horas 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas. 

- Distúrbios no trânsito do entorno 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Risco de roubo, furto e/ou vandalismo 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Armazenamento dos módulos fotovoltaicos   



 

66 

 

  

Decisões sobre fluxo de compra/recebimento e 

armazenamento dos módulos fotovoltaicos, 

equipamentos e estruturas estão em andamento. 

Há preocupação com segurança patrimonial, por 

serem considerados materiais de alto valor 

monetário. 

- Equipe de vigilância 24 horas 

- Espaço disponível para armazenamento. 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas. 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Risco de roubo, furto e/ou vandalismo 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

  

Instalação dos módulos fotovoltaicos   

Utilização de máquinas como furadeiras, 

parafusadeiras e ferramentas manuais para 

instalação das estruturas metálicas e fixação dos 

módulos fotovoltaicos. Instalação de fiação e 

sistema elétrico. Fluxo de trabalhadores 

circulando nos espaços públicos. 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas. 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Interrupções no fornecimento de energia 

- Risco de acidentes e incêndio 

- Transtorno para comunidades do entorno 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Instalação de linha de distribuição   

Decisões sobre a subestação a ser utilizada e 

respectiva demanda de instalação de linha de 

distribuição estão em andamento. Há 

preocupação sobre potenciais impactos na 

região do entorno e a necessidade de comunicar 

e engajar com o local. 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas. 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Legenda: 

Verde: benefícios percebidos. 

Vermelho: riscos percebidos. 

  

5.2.3. Percepções Sobre A Fase De Operação 

O conhecimento técnico sobre o funcionamento de uma usina fotovoltaica e suas 

rotinas se mostrou ainda inicial ou inexistente entre as(os) entrevistadas(os). Assim, 

o terceiro conjunto de percepções sobre riscos e benefícios, específicos da Fase de 

Operação do empreendimento, aponta principalmente para a busca de geração de 
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empregos diretos e indiretos, com expectativa de criação de vagas para todas as 

atividades da operação. Ainda é desconhecido o nível de automação das operações 

e qualificação técnica necessária para mão-de-obra, como também o quanto essa 

atividade demandará de participação das equipes gestoras da PCRJ e demais 

partes interessadas atuantes nos equipamentos públicos urbanos. 

Os benefícios da geração de energia limpa nos equipamentos públicos urbanos 

foram percebidos e celebrados, entre eles a redução do custo de energia para as 

contas municipais. As percepções de benefícios enfatizadas para a Fase de 

Operação foram a geração de empregos, dinamização da economia local, 

oportunidade de ressignificar a identidade do espaço, e simultaneamente de todo 

bairro, e oferecer novos usos para o espaço público como local de desenvolvimento 

de atividades de Educação Ambiental com visitas monitoradas. Foi observado 

também o potencial de parceria com programas sociais das comunidades próximas 

e projeto de revitalização urbana do entorno 

A preocupação com segurança patrimonial manteve-se, devido ao alto valor dos 

módulos fotovoltaicos e demais materiais. Para prevenção de acidentes elétricos e 

incêndios foram consideradas como pontos fundamentais as atividades de inspeção 

e manutenção dos módulos fotovoltaicos, equipamentos, estruturas, subestação e 

linhas de distribuição e a qualificação da mão-de-obra deste a Fase de Construção 

(implantação). 

Nota-se que a lacuna de compreensão sobre o funcionamento de sistemas de 

geração de energia via módulos fotovoltaicos pode causar a invisibilidade de 

impactos relevantes do empreendimento pelas equipes da prefeitura. Focaram 

principalmente na dimensão dos recursos humanos, desconsiderando demais 

aspectos operacionais como uso de recursos hídricos, geração de resíduos 

perigosos, entre outros. 

Os riscos de acidentes elétricos e incêndios foram apontados como preocupantes. 

O desafio para prevenção e combate a incêndios, já explicitado anteriormente, situa-

se na demanda de coordenação compartilhada entre as atividades de 

monitoramento do aterro encerrado, de responsabilidade da PCRJ. Somado a 

essas partes interessadas sugere-se a presença de autoridades municipais, Defesa 

Civil, comunidade do entorno e demais partes interessadas relevantes para 

elaboração de políticas e ações de prevenção e combate a incêndio e conjunto de 

ações de resposta (plano de contingência, rotas de fuga, plano de emergência, 

comunicação de crise, entre outros). 

Sobre o reiterado risco de segurança dos materiais e equipamentos integrantes do 

sistema fotovoltaico, reforça-se mais uma vez a necessidade da articulação 

institucional e local para auxiliar na prevenção de furtos e danos à infraestrutura. A 

geração de empregos locais e dinamização da economia também contribuem para 

construção de significados, de responsabilidade e de cuidado com espaços 

públicos. A Tabela 5Tabela 4 apresenta as percepções sobre benefícios e riscos 
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sobre o Aterro de Santa Cruz segundo as partes interessadas em relação a fase de 

operação. 

 

Tabela 5 - Percepções sobre benefícios e riscos sobre a usina fotovoltaica no Aterro de Santa Cruz sobre 

Fase de Operação, segundo narrativas das partes interessadas entrevistadas. 

Narrativas Percepções 

Operação Aterro de Santa Cruz 

Mobilização de trabalhadores   

Ativação da economia local e setor 

empreendedor de energia renovável no 

município. Geração de empregos diretos e 

indiretos. Inclusão de gênero e de grupos 

vulneráveis como critérios de capacitação e 

contratação. 

- Economia local 

- Inclusão de Gênero 

- Capacitação profissional para comunidade 

do entorno 

- Geração de empregos diretos e indiretos 

para comunidade do entorno 

- Potencial parceria com programas sociais da 

comunidade do entorno e projeto de 

revitalização urbana do entorno 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas. 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Operação dos módulos fotovoltaicos   
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Redução da conta de energia da prefeitura e 

sugestão de destinação do recurso para região 

do entorno e/ou setor de energia renovável. 

Pouco conhecimento sobre funcionamento de 

uma usina fotovoltaica e suas rotinas. Decisões 

sobre as atividades operacionais em andamento. 

Nível de automação das operações 

desconhecido. Há preocupação com segurança 

patrimonial, por serem considerados materiais de 

alto valor monetário, e segurança das pessoas. 

Equipe de vigilância terceirizada pela empresa 

terceirizada de manutenção do Aterro. Equipe de 

vigilância armada e motorizada, 24 horas por dia. 

Necessidade de articular com responsáveis, 

comunidades afetadas, autoridades e partes 

interessadas relevantes a adequação do espaço 

para prevenção de acidentes e incêndios 

vinculados à usina fotovoltaica. 

- Redução do custo de energia para prefeitura 

- Valores economizados redirecionados para 

investimento municipal 

- Economia local e emprego 

- Inclusão de Gênero 

- Inclusão de grupos vulneráveis 

- Educação Ambiental 

- Turismo científico 

- Valorização do local 

- Equipe de vigilância 24 horas 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Impactos visuais 

- Acidentes elétricos 

- Incêndios 

- Roubo, furto e/ou vandalismo 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Limpeza dos módulos fotovoltaicos   

Pouco conhecimento sobre funcionamento de 

uma usina fotovoltaica e suas rotinas. Decisões 

sobre as atividades operacionais em andamento. 

Há a expectativa de geração de empregos diretos 

e indiretos em todas as atividades. 

- Economia local e emprego 

- Inclusão de Gênero 

- Inclusão de grupos vulneráveis 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Controle da vegetação   
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Pouco conhecimento sobre funcionamento de 

uma usina fotovoltaica e suas rotinas. Decisões 

sobre as atividades operacionais em andamento. 

Há a expectativa de geração de empregos diretos 

e indiretos em todas as atividades. 

- Economia local e emprego 

- Inclusão de Gênero 

- Inclusão de grupos vulneráveis 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Inspeção e manutenção dos módulos 

fotovoltaicos, equipamentos e estruturas 

  

Rotinas de inspeção e manutenção consideradas 

fundamentais para prevenção de acidentes 

elétricos e incêndios. Há a expectativa de 

geração de empregos diretos e indiretos em 

todas as atividades 

- Economia local e emprego 

- Inclusão de Gênero 

- Inclusão de grupos vulneráveis 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Alto trafego de caminhões de areia 

atualmente dentro do aterro 

- Presença de animais dentro do aterro 

Inspeção e manutenção de subestação e linha de 

transmissão 

  

Rotinas de inspeção e manutenção consideradas 

fundamentais para prevenção de acidentes 

elétricos e incêndios. Há a expectativa de 

geração de empregos diretos e indiretos em 

todas as atividades 

- Economia local e emprego 

- Inclusão de Gênero 

- Inclusão de grupos vulneráveis 

- Apresentações dos impactos e escutas 

formais junto ao entorno não foram realizadas 

- Aumento nos níveis de ruído 

- Saúde e segurança do trabalho 

- Saúde e segurança da comunidade 

- Alto tráfego de caminhões de areia 

atualmente pela Estrada do Dique e Avenida 

General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro 

- Presença de bovinos e equinos dentro do 

aterro 

Legenda: 

Verde: benefícios percebidos. 

Vermelho: riscos percebidos.  
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5.2.4. Percepções Sobre A Fase De Descomissionamento 

Ou Repotenciaçåo 

As partes interessadas entrevistadas mostraram-se posicionadas a favor do 

empreendimento, com visão de futuro benéfica para os equipamentos públicos 

urbanos, região do entorno e município em geral. Percebem o empreendimento 

como fortalecimento da inserção do município em uma agenda climática, com a 

expectativa de que outras edificações e espaços públicos possam receber similar 

investimento.  

Talvez por isso observações referentes à Fase de Descomissionamento do 

empreendimento não tenham sido levantadas espontaneamente. A garantia dos 

módulos solares é de cerca de 25 anos, com potencial de funcionamento que pode 

chegar e ultrapassar 40 anos. Mostra-se como uma oportunidade a ampliação do 

conhecimento das equipes da prefeitura sobre a Fase de Descomissionamento e a 

possibilidade de repotenciação para que colaborem com o desenho do projeto 

técnico do empreendimento e possam planejar as ações necessárias.  

A invisibilidade dos impactos desta fase, por parte da equipe da prefeitura, pode 

acarretar em riscos na disposição inadequada de resíduos, impactos visuais, 

desmobilização desnecessária de mão-de-obra, interrupção na geração ou 

fornecimento de energia e demais transtornos para partes interessadas usuárias e 

atuantes nos equipamentos públicos, comunidade do entorno e rede de 

fornecedores e parceiros do empreendimento. Por outro lado, há um conjunto de 

benefícios a serem explorados, como a facilidade de reaproveitamento e reciclagem 

dos materiais e equipamentos (por exemplo elementos condutores e metálicos, 

células fotovoltaicas e placas de vidro) abrindo uma variedade de possibilidades 

para mão-de-obra, indústria e comércio local. A Tabela 6 apresenta as percepções 

sobre benefícios e riscos sobre o Aterro de Santa Cruz segundo as partes 

interessadas em relação a fase de construção. 

Tabela 6 - Percepções sobre benefícios e riscos sobre o Aterro de Santa Cruz sobre Fase de 

Descomissionamento ou Repotenciação, segundo narrativas das partes interessadas entrevistadas. 

Narrativas Percepções 

Descomissionamento Aterro de Santa Cruz 

Remoção dos módulos Nenhuma observação 

Remoção dos demais equipamentos  Nenhuma observação 

Legenda: 

Verde: benefícios percebidos. 

Vermelho: riscos percebidos. 
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5.3. Comunicação Com Partes Interessadas 

Como parte do estudo de mapeamento e análise das partes interessadas, buscou-

se identificar os canais existentes de comunicação disponibilizados pela prefeitura 

para o empreendimento e o status atual das ações de comunicação. 

O empreendimento, dentro do projeto Solário Carioca, é divulgado por meio notícias 

na mídia, resultado do esforço de assessoria de imprensa da Casa Civil sob a 

coordenação da Subsecretaria de Comunicação Governamental – SUBCG.  Foi 

possível observar que matérias circularam em períodos com eventos institucionais 

mobilizados pela prefeitura, desde 2018, como visitas técnicas de equipe 

internacional, celebrações de acordos, recebimento de prêmio e articulações 

político-institucionais. 

Não existe canal para recebimento de perguntas, sugestões e reclamações sobre o 

empreendimento ou o projeto Solário Carioca. E não foi possível identificar se o 

canal de comunicação da prefeitura - 1746 - tem sido acionado para tratar de 

questões sobre o empreendimento. Observou-se a ausência de canais e 

mecanismos de comunicação formais do empreendimento para partes 

interessadas, como ações de disseminação de informação e esclarecimentos. O 

processo de engajamento formal, via consulta, não foi iniciado. O empreendimento 

está em etapa de contratação de equipe dedicada para a comunicação.  A ausência 

de canais de comunicação e participações formais disponíveis para comunidades 

afetadas e outras partes interessadas mostra-se como um risco, pois é esperado de 

um empreendimento Categoria B, desde o início do desenho técnico do projeto, que 

as partes interessadas possam se informar, esclarecer dúvidas e compreender os 

riscos e impactos a que estão sujeitas, inclusive acessar mecanismos de 

reclamações e denúncias de forma segura e confiável.  Como oportunidade tem-se 

os canais formais da prefeitura – e até o momento informais para o empreendimento 

– atuando continuamente na mobilização social de projetos do município. Com 

intuito de sanar estas lacunas recomenda-se a elaboração de Plano de 

Comunicação Social e Plano de Engajamento de Partes Interessadas (PEPI) 

de forma articulada com as equipes de mobilização social municipais, 

alocadas via Administração Regional. Principalmente para atender às partes 

interessadas afetadas do entorno imediato. 

O município do Rio de Janeiro realiza no momento processos de mobilização social 

via plataforma digital para construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável. 

Sugere-se avaliar essa plataforma como mais um canal de comunicação do 

empreendimento. Importante investigar as estruturas municipais de visita aos 

territórios e em relacionamentos contínuos com lideranças comunitárias e outras 

partes interessadas. Apesar do segundo semestre de 2020 mostrar-se como um 

desafio para comunicação e engajamento com partes interessadas do 

empreendimento - devido às restrições impostas à comunicação de atividades da 

prefeitura durante o período eleitoral - sugere-se a investigação junto a esta rede 
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de relacionamento já instalada para compreensão e aprofundamento do 

mapeamento e análise de partes interessadas, principalmente a identificação 

das comunidades afetadas e respectivos impactos, como também o 

planejamento, capacitação e aplicação do engajamento propriamente dito. 

  

6. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS IMPACTOS SOCIAIS E 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

A avaliação preliminar dos impactos sociais prevê a identificação dos benefícios, 

oportunidades e principais riscos e impactos sociais esperados nas fases de 

implantação e operação, temporários e permanentes, resultados da natureza e do 

contexto operacional do Projeto. A avaliação dos riscos e impactos subsidiam a 

proposição de medidas de mitigação que são traduzidas em ações de prevenção 

dos riscos e mitigação dos impactos identificados e de gerenciamento dos riscos e 

impactos sociais residuais depois de aplicadas as medidas de prevenção e 

mitigação, como compensação ou neutralização. Indicam, também, arranjos 

institucionais necessários para as medidas de mitigação e gerenciamento de riscos, 

o que pode incluir dimensionamento de pessoal e necessidade de capacitação. São 

sugeridas também medidas para aproveitamento e potencialização de impactos 

positivos, incluindo benefícios e oportunidades, tanto dos projetos em si como das 

comunidades afetadas. 

De acordo com metodologia de Avaliação de Impacto Social sugeridas pelo BID9, 

um aspecto chave da gestão de riscos é o grau de controle, alavancagem e 

responsabilidade que o projeto tem para com os diferentes tipos de risco. Ao decidir 

sobre as ações a adotar em relação ao plano e implementação do projeto, é útil, 

portanto, considerar as quatro categorias de risco apresentadas no item anterior 

sobre identificação dos riscos. Essas categorias requerem abordagens de gestão 

de risco diferenciadas. As expectativas em relação a um projeto podem ser 

resumidas da forma a seguir:  

(i) Riscos de impacto adverso que um projeto pode causar: o pressuposto 

neste caso é que os impactos são totalmente atribuíveis ao projeto, que tem 

responsabilidade total pelos resultados. Dentre os riscos de impacto adverso que 

um projeto pode causar diretamente e que são atribuíveis a ele, estão: 

reassentamento involuntário; riscos aos povos indígenas; impactos relacionados a 

gênero; impactos sobre o patrimônio cultural; riscos aos trabalhadores e operários; 

e riscos à comunidade local relacionados a saúde, segurança e impactos do influxo 

de trabalho e da migração interna. 

 
9 Kvam, Reidar. Avaliação de impacto social: como integrar questões sociais a projetos de desenvolvimento. 

BID, 2017 
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(ii) Riscos de impacto adverso para o qual um projeto pode contribuir: neste 

caso, o projeto é parcialmente responsável pelos resultados. Os riscos devem ser 

avaliados e o projeto deve usar os melhores esforços para garantir que a 

contribuição do próprio projeto aos impactos adversos gerais seja mantida em um 

mínimo, e colaborar com outras agências e instituições, usando a alavancagem e 

influência disponíveis e razoáveis para minimizar os impactos adversos gerais;  

(iii) Riscos contextuais: o projeto tem responsabilidade limitada ou nula em 

relação à situação existente, já que não causou ou contribuiu diretamente para as 

situações de conflito, fragilidade, questões históricas ou outros riscos contextuais. 

No entanto, o projeto é responsável pela forma como os riscos contextuais são 

manejados, porque a associação ou ligação com esses riscos pode afetar 

negativamente o projeto. Os riscos contextuais podem também exacerbar os 

impactos adversos pelos quais o projeto é diretamente responsável. Portanto, é 

preciso avaliar esses riscos contextuais e determinar como eles devem ser 

administrados, o que pode incluir a consideração de alternativas à localização do 

projeto ou a associação com situações inaceitáveis; 

(iv) Riscos relacionados a desempenho e capacidade: dependendo da 

situação, o projeto pode ter responsabilidade total ou parcial por riscos relacionados 

ao desempenho. Restrições de capacidade e necessidade de recursos relacionadas 

à gestão do processo de avaliação de impacto social devem ser consideradas e 

resolvidas a partir dos estágios iniciais de preparação do projeto. Nos casos em que 

o desempenho geral do projeto dependa também de outras agências, deve-se 

estabelecer a coordenação o quanto antes possível. 

Para esse relatório, a avaliação de riscos sociais e a elaboração de medidas de 

mitigação leva em consideração metodologias usuais de avaliação de impacto 

social (Hanna et al., 2016; Mahmoudi et al., 2013; Rowan, 2009; UK Department for 

Communities and Local Government, 2009) e passa por cinco etapas: (i) 

Identificação dos tipos de riscos e impactos já previstos na análise do projeto, do 

escopo, da linha de base e da percepção das partes interessadas; (ii) Avaliação dos 

impactos por meio da consideração da sua significância, incluindo a sensibilidade 

de cada um com base em vulnerabilidades; (iii) Proposição de medidas para mitigar 

impactos adversos e potencializar impactos positivos; (iv) Avaliação de impacto 

residual, se houver, para avaliar a significância dos impactos assumindo a 

implementação efetiva das medidas de mitigação. 

● Tipo do Impacto 

Consiste na característica do impacto que indica a sua relação com o Projeto (em 

termos de causa e efeito), podendo ser (i) Direto: impacto que resulta de uma 

interação direta entre o Projeto e o recurso ou receptor; (ii) Indireto: impacto que 

resulta de outras atividades que podem acontecer ou serem potencializadas em 

razão do Projeto; ou (iii) Cumulativo: impacto que ocorre em conjunto com outros 
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impactos (incluindo aqueles de atividades de terceiros) e que afetam os mesmos 

recursos ou receptores do Projeto. 

● Avaliação do impacto  

A avaliação do impacto social identificado é apoiada por uma análise da 

“significância” do impacto, que pode ser alta, média, baixa ou insignificante. Para 

determinar o grau de significância é preciso levar em consideração a sua 

“consequência”, que pode ser alta, média, baixa ou irrelevante e a sua 

“probabilidade” de ocorrer, podendo ser certa, alta, média, baixa ou improvável.  

A “consequência” leva em consideração quatro fatores que devem ser analisados 

conjuntamente; (i) Severidade ou magnitude: o grau de mudança nos aspectos 

socioambientais, que pode ser muito alta, alta, média, baixa ou mínima; (ii) 

Reversibilidade: a capacidade o receptor se recuperar após a ocorrência do 

impacto, que poderá ser reversível, parcialmente reversível ou irreversível; (iii) 

Duração: o tempo de prevalência do impacto, que poderá ser permanente, de longa 

duração, de média duração, curta duração ou temporária; e (iv) Extensão: a área 

física e as partes interessadas que serão afetadas pelo impacto, que poderá ser 

local, regional, nacional ou internacional. 

● Medidas mitigadoras e potencializadoras  

Para os impactos significativos identificados são propostas medidas de mitigação 

adequadas e implementáveis que podem ser incorporados na concepção e 

planejamento do projeto, de modo a evitar ou reduzir os impactos negativos ou 

aumentar os impactos positivos. Uma vez que a avaliação de impacto é um 

processo contínuo ao longo do ciclo de desenvolvimento do Projeto, as medidas de 

mitigação podem ser constantemente reavaliadas, detalhadas e ajustadas.  

● Medidas mitigadoras e potencializadoras  

Os impactos residuais são aqueles que permanecem mesmo com a implementação 

efetiva das medidas de mitigação, o que demanda a reavaliação do impacto, nova 

classificação de significância e proposta de nova medida mitigadora. 

6.1. Saúde E Segurança Do Trabalhador 

A maior parte dos riscos se relaciona com impactos adversos e concentrados 

principalmente no decorrer do período das atividades relacionadas à construção, 

com menor probabilidade na operação e no descomissionamento. São muitos os 

fatores de riscos à saúde e segurança dos trabalhadores durante as obras, incluindo 

riscos de atropelamentos e acidentes na movimentação de veículos e operação de 

máquinas, bem como riscos de acidentes e choques elétricos no manuseio dos 

módulos e cabos, dentre outros. Para a instalação da linha de distribuição de 

energia, o trabalho em altura oferece risco de queda que deve ser observado. Na 

operação os riscos estão mais centralizados nas atividades de manutenção e 
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vistoria das instalações, como acidentes envolvendo quedas, choques elétricos e 

ferimentos com peças e equipamentos. O risco de incêndio, falhas estruturais e 

situações de emergência são possíveis tanto na fase de implantação como de 

operação e descomissionamento.  

As principais causas são (i) condições inadequadas de trabalho, (ii) falta de 

capacitação adequada do trabalhador; (iii) baixa qualidade dos materiais e 

equipamentos; (iv) falha de gestão e coordenação das atividades; (v) falha na 

gestão de riscos à saúde e segurança do trabalhador (o que inclui também fatores 

externos ao Projeto). 

Condições inadequadas de trabalho envolvem jornadas de trabalho excessivas; 

falta de quantidade e/ou qualidade de equipamentos de proteção individual (EPIs); 

veículos, máquinas e equipamentos em condições precárias de manutenção, uso e 

operação; condições inadequadas de alojamento fora do canteiro de obras; 

instalações inadequadas para refeitório, sanitário e áreas de lazer e descanso; 

emissões excessivas de gases e ruídos das máquinas e veículos. 

Falta de capacitação adequada potencializam os riscos à saúde e segurança do 

trabalhador por comprometer o manuseio de peças e equipamentos, a operação de 

máquinas e veículos e o cumprimento de normas e orientações de saúde e 

segurança pessoal e dos demais colaboradores. 

Baixa qualidade dos materiais e equipamentos adicionam riscos quando são 

inadequados para cumprir suas funções operacionais e contribuírem para causa de 

acidentes e falhas operacionais. Como, por exemplo, durabilidade, resistência a 

altas temperaturas e humidade, capacidade de suporte a peso e pressão, 

isolamento térmico e elétrico, precisão, entre outros critérios de qualidade.  

Falhas de gestão das atividades durante as obras e a operação podem ocorrer em 

razão do dimensionamento impreciso dos canteiros de obras, do pessoal e das 

máquinas, veículos e equipamentos; do planejamento ineficiente das ações e do 

cronograma físico e financeiro; da falta de articulação e coordenação entre 

empreiteiros, empreendedor e outras entidades e instituições envolvidas; de falhas 

na gestão de pessoal e no monitoramento das ações; dentre outras.  

As falhas mencionadas acima podem ser evitadas pelo cumprimento efetivo de 

normas e diretrizes relacionadas às condições de trabalho, ao planejamento e 

execução de obras e à operação de uma usina fotovoltaica. No entanto, impactos à 

saúde e segurança do trabalhador podem ocorrer sem uma gestão apropriada de 

riscos que envolve a identificação e a avaliação de riscos; a definição e execução 

de medidas mitigadoras; o planejamento de ações de prevenção e de resposta à 

emergências; e a gestão e monitoramento dos riscos e da implementação das 

medidas mitigadoras. Conferem riscos adicionais aqueles externos ao Projeto, 
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como assaltos, intempéries climáticas, emissão de gases e movimentos de solo do 

aterro, dentre outros. 

A maior parte dos riscos e impactos são diretamente associados à construção e 

operação da usina fotovoltaica, embora riscos e impactos indiretos e cumulativos 

decorrem de passivos do aterro desativado. 

A significância dos riscos e impactos é baixa, uma vez que com o cumprimento das 

normas e boas práticas das condições de trabalho e da implementação das medidas 

mitigadoras a probabilidade de ocorrerem é baixa ou improvável e a consequência 

é baixa em razão da curta duração das obras, período mais suscetível a impactos, 

e da extensão local do impacto. A severidade pode ser média, alta ou muito alta em 

razão da probabilidade, ainda que baixa, de ocorrerem acidentes e fatalidades 

sofridas por trabalhadores durante a construção, operação e descomissionamento.  

Medidas mitigadoras: 

● Cumprimento das normativas e adoção de boas práticas para garantir a 

saúde e segurança do trabalhador, incluindo instalação de áreas de vivência 

tais como vestiário, refeitório, cozinha (se o preparo da comida for no local), 

sanitários e áreas de descanso no canteiro de obras ou no entorno próximo. 

Para os trabalhadores que não residirem no local, deve ser oferecido 

alojamento próximo em condições adequadas e arranjos apropriados para o 

deslocamento entre alojamento e trabalho. Exigência de empresa legalmente 

habilitada e com experiência; 

● Gerenciamento dos impactos na qualidade do ar (previsto na Avaliação de 

Impacto Ambiental - Produto 7);  

● Gerenciamento dos ruídos causados pelas obras (previsto na Avaliação de 

Impacto Ambiental - Produto 7). Para controle dos níveis de ruído 

ocupacional as Diretrizes Gerais sobre EHS da IFC , estabelece os seguintes 

métodos que devem ser considerados no projeto: (i) seleção de 

equipamentos com menor potencial gerador de ruído; (ii) instalação de 

silenciadores de isolamento de vibração em equipamentos mecânicos; (iii) 

limite de horas de operação de específicas atividades e equipamentos, 

principalmente de fontes móveis; (iv) instalação de barreiras físicas; (v) 

alocação de instalações permanentes distante de comunidades; (vi) 

desenvolvimento de mecanismos de consulta pública e registro de 

reclamações, segundo pertinente; 

● Gerenciamento de riscos durante o transporte e manipulação de produtos 

perigosos;  
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● Gerenciamento dos riscos de contaminação dos trabalhadores por meio de 

levantamento dos tipos de resíduos descartados no aterro, com ênfase no 

eventual descarte de material contaminado; 

● Elaboração de um Plano de Prevenção e Resposta para Situações de 

Emergência para casos de desastres, acidentes e quaisquer situações de 

emergência, que deve incluir: 

○ Adoção de práticas adequadas para prevenção de acidentes e 

emergências, tais como: atividades de construção e manutenção 

realizadas durante o dia; uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI); proteção do canteiro de obra contra a entrada de pessoas não 

autorizadas; disponibilização de materiais de primeiros socorros no 

canteiro de obras; interrupção de trabalhos elétricos e de manutenção 

durante tempestades e condições climáticas adversas; operação de 

máquinas e equipamentos de elevação somente por pessoas 

treinadas e autorizadas; 

○ Atualização e complementação constante dos riscos prováveis; 

○ Adoção de medidas de prevenção e resposta para acidentes e 

emergências, tais como treinamento sobre as ações e medidas de 

saúde e segurança para todos os trabalhadores, incluindo 

terceirizados e subcontratados, durante a fase de construção e 

descomissionamento, e sobre as políticas e procedimentos de saúde 

e segurança do trabalhador adotadas pelo Responsável pela 

operação durante a fase de operação; monitoramento do desempenho 

das ações e medidas de saúde e segurança, incluindo auditorias 

externas (isso se aplica também à fase de operação, para manutenção 

e reposição de peças);  

○ Adoção de medidas de contingência para resposta às situações de 

emergência; 

● Inclusão das empresas terceirizadas e parceiras, atuantes no espaço do 

aterro, nas medidas de prevenção e resposta para acidentes e emergências; 

● Articulação institucional com autoridades e outras partes interessadas do 

município responsáveis pela prevenção e combate a incêndios e resposta a 

desastres; 

● Elaboração de Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI) com 

vistas a dar transparência às informações do empreendimento, ampliar a 

compreensão sobre impactos, consultar as partes interessadas afetadas, 

adequar o empreendimento às demandas das partes afetadas, prevenir e 
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mitigar impactos, e estabelecer canal de reclamações e denúncia. 

Referências sobre a elaboração do PEPI estão disponíveis no Anexo 4: 

Diretrizes para a elaboração de Plano de Engajamento das Partes 

Interessadas; 

● Elaboração de Plano de Comunicação Social com detalhamento de: (i) 

estratégias de comunicação; (ii) objetivos; (iii) categorias de partes 

interessada à serem atendidas; (iv) ações de comunicação; (v) metodologias 

e processos; (vi) mídias e veículos; (vii) infraestrutura e materiais; (viii) canais 

de acesso e comunicação; (ix) indicadores de processo e de resultado; (x) 

dimensionamento de equipe; (xi) capacitação e preparação; (xii) cronograma; 

(xiii) orçamento; e (xv) revisão do plano. 

6.2. Saúde E Segurança Da Comunidade 

Os riscos à saúde e à segurança da comunidade estão mais restritos ao trânsito de 

veículos pesados durante a construção, principalmente na Estrada do Dique e 

Avenida General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro e de trânsito de caminhões 

transportadores de areia, além de reposição de peças e obras de manutenção na 

fase de operação. A hospedagem de funcionários das obras durante a fase de 

implantação na região do entorno também oferece riscos como transmissão de 

doenças, exploração sexual, consumo de álcool e entorpecentes, dentre outros. 

A maior parte dos riscos se relaciona com impactos adversos concentrados 

principalmente no decorrer do período das atividades relacionadas à construção, 

com menor probabilidade na operação e descomissionamento. São alguns os 

fatores de riscos à saúde e segurança da comunidade durante as obras, incluindo 

riscos de atropelamentos e acidentes no trânsito de veículos, emissão de ruídos e 

gases poluentes, bem como pela presença de trabalhadores do Projeto em 

hospedagens do entorno. Na operação os riscos são quase inexistentes, tendendo 

a aumentar no descomissionamento ou repotenciação em razão do trânsito de 

veículos para retirada e eventual substituição da estrutura.  

As principais causas prováveis de impactos são (i) condições inadequadas de 

trabalho, (ii) falta de capacitação adequada do trabalhador; (iii) falha de gestão e 

coordenação das atividades; (iv) falha na gestão de riscos à saúde e segurança da 

comunidade (o que inclui também fatores externos ao Projeto). 

Condições inadequadas de trabalho aumentam a probabilidade de ocorrerem 

impactos que afetem a comunidade, como jornadas de trabalho excessivas; 

veículos, máquinas e equipamentos em condições precárias de manutenção, uso e 

operação; condições inadequadas de alojamento fora do canteiro de obras; 

emissões excessivas de gases e ruídos das máquinas e veículos, dentre outras. 



 

80 

 

  

Falta de capacitação adequada potencializam os riscos à saúde e segurança da 

comunidade por comprometer a condução de veículos, a adoção de normas de 

conduta adequadas e de prevenção de acidentes e atos ilícitos.  

Falhas de gestão das atividades durante as obras podem ocorrer em razão das 

condições inadequadas de alojamento e alimentação dos trabalhadores na 

comunidade do entorno e falta de monitoramento dessas condições e da conduta 

dos trabalhadores.  

As falhas mencionadas acima podem ser evitadas pelo cumprimento efetivo de 

normas e diretrizes relacionadas às condições de trabalho e ao planejamento e 

execução de obras que adotem critérios voltados à saúde e segurança da 

comunidade. No entanto, impactos à saúde e segurança da comunidade podem 

ocorrer sem uma gestão apropriada de riscos que envolve a identificação e a 

avaliação de riscos; a definição e execução de medidas mitigadoras; o planejamento 

de ações de prevenção e de resposta à emergências; e a gestão e monitoramento 

dos riscos e da implementação das medidas mitigadoras.  

A maior parte dos riscos e impactos são diretamente associados à construção da 

usina fotovoltaica, embora riscos e impactos indiretos e cumulativos decorrem de 

passivos do aterro desativado. 

A significância dos riscos e impactos é baixa, uma vez que com o cumprimento das 

normas e boas práticas das condições de trabalho e da implementação das medidas 

mitigadoras a probabilidade de ocorrerem é baixa ou improvável e a consequência 

é baixa em razão da curta duração das obras, período mais suscetível a impactos, 

e da extensão local do impacto. A severidade pode ser média, alta ou muito alta em 

razão da probabilidade, ainda que baixa, de ocorrerem acidentes e fatalidades 

causadas aos moradores e usuários da Estrado do Dique e Avenida General Ulhôa 

Cintra e vias secundárias no entorno durante a construção, como a Rua Sete.  

Além disso, existem riscos contextuais relacionados à localização do 

empreendimento sobre um aterro encerrado. O projeto tem responsabilidade 

limitada em relação à situação existente, já que não causou ou contribuiu 

diretamente para as situações de conflito, fragilidade, questões históricas ou outros 

riscos contextuais do aterro. No entanto, o projeto é responsável pela forma como 

os riscos e impactos do aterro são manejados, porque a associação ou ligação com 

esses riscos pode afetar negativamente o projeto. O monitoramento dos passivos 

ambientais, como a contaminação do solo e do Rio Guandu pelo chorume, é 

condicionante do Termo de Encerramento TE nº IN037209 que o INEA concedeu à 

COMLURB em 25/10/2016, determinando a manutenção dos estudos e análises 

durante um período de cinco anos para o processo de monitoramento ambiental da 

unidade, por isso vigente até pelo menos outubro de 2021. Assim, esse processo 

deve ser acompanhado pelos responsáveis pela usina fotovoltaica. Os riscos 

contextuais podem também exacerbar os impactos adversos pelos quais o projeto 

é diretamente responsável. No caso de curto circuito e/ou incêndio dos módulos 
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fotovoltaicos ou estruturas e instalações associadas, um eventual vazamento de 

gás emitido pelo aterro e sem queima pode potencializar os impactos.  

Medidas mitigadoras: 

Para a construção e descomissionamento devem ser previstas ações e medidas de 

prevenção e resposta a emergências que incluam:  

● Gerenciamento dos impactos na qualidade do ar (previsto na Avaliação de 

Impacto Ambiental - Produto 7);  

● Gerenciamento dos ruídos causados pelas obras (previsto na Avaliação de 

Impacto Ambiental - Produto 7); 

● Gerenciamento de riscos durante transporte e manipulação de produtos 

perigosos durante o transporte e interceptação de comunidades;  

● Segurança no tráfego de veículos e equipamentos, em especial na Estrada 

do Dique e Avenida General Ulhôa Cintra, vias de acesso ao aterro a partir 

da Avenida João XXIII e BR 101;  

● Prevenção de doenças que possam ser induzidas pelo projeto, em especial 

as doenças endêmicas, relacionadas a impactos esperados ou não pelo 

Projeto (ex: alterações na qualidade do ar por poeira, ruído e vibrações), 

doenças sexualmente transmissíveis, etc.; 

● Treinamento de trabalhadores para segurança no tráfego de veículos, 

prevenção de riscos à saúde e à segurança das comunidades, sensibilização 

sobre promoção da igualdade de gênero e prevenção de exploração e abuso 

sexuais10, principalmente para trabalhadores alojados temporariamente 

durante as obras; 

● Cumprimento de normas nacionais e salvaguardas internacionais no caso da 

necessidade de contratação de serviços de vigilância (ver Padrão de 

Desempenho 04 da IFC – parágrafos 12 a 14 e Manual sobre Boas Práticas: 

Uso de Forças de Segurança: da IFC11); 

● Articulação social com lideranças e representantes das comunidades 

afetadas do entorno do aterro para prevenção de acidentes; 

● Articulação institucional com autoridades e outras partes interessadas do 

município responsáveis pela prevenção e combate a incêndios e resposta a 

desastres; 

 
10 ver The World Bank, 2017. Global Gender-Based Violence Task Force Working Together to 

Prevent Sexual Exploitation and Abuse: Recommendations for World Bank Investment Projects. 
11 ver IFC, 2017. Manual sobre Boas Práticas: Uso de Forças de Segurança: Avaliação e Gestão de 

Riscos e Impactos. 
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● Elaboração de Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI) com 

vistas a dar transparência às informações do empreendimento, ampliar a 

compreensão sobre impactos, consultar as partes interessadas afetadas, 

adequar o empreendimento as demandas das partes afetadas, prevenir e 

mitigar impactos, e estabelecer canal de reclamações e denúncia. 

Referências sobre a elaboração do PEPI estão disponíveis no Anexo 4: 

Diretrizes para a elaboração de Plano de Engajamento das Partes 

Interessadas; 

●  Elaboração de Plano de Comunicação Social com detalhamento de: (i) 

estratégias de comunicação; (ii) objetivos; (iii) categorias de partes 

interessada à serem atendidas; (iv) ações de comunicação; (v) metodologias 

e processos; (vi) mídias e veículos; (vii) infraestrutura e materiais; (viii) canais 

de acesso e comunicação; (ix) indicadores de processo e de resultado; (x) 

dimensionamento de equipe; (xi) capacitação e preparação; (xii) cronograma;  

(xiii) orçamento; e (xv) revisão do plano. 

Para a fase de operação devem ser definidas ações e medidas para prevenção e 

resposta para situações de emergência abrangendo todos os prováveis cenários ou 

hipóteses acidentais que possam afetar, direta ou indiretamente, a segurança e a 

saúde da comunidade. Procedimentos e práticas para preparação e resposta a 

emergências químicas devem ser exigidos em contrato de fornecedores de 

produtos perigosos em geral, conforme requerido no arcabouço legal brasileiro. No 

caso da necessidade de contratação de serviços de vigilância, devem ser cumpridas 

as normas nacionais e salvaguardas internacionais (ver Padrão de Desempenho 04 

da IFC – parágrafos 12 a 14 e Manual sobre Boas Práticas: Uso de Forças de 

Segurança: da IFC). 

6.3. Desenvolvimento Local E Emprego 

Ainda que as obras na fase de implantação não irão mobilizar grande quantitativo 

de mão de obra, não priorizar a contratação de mão de obra e de fornecedores 

locais é um risco adverso do Projeto, mas potencialmente reversível para impacto 

positivo se as obras de implantação puderem empregar mão de obra local e utilizar 

serviços e fornecedores locais. A fase de operação envolve quadro pequeno de 

funcionários, mas é possível prever a qualificação de mão de obra local para esse 

fim.  

A maior parte da população do entorno do aterro habita ocupações irregulares e 

apresenta altos índices de pobreza e vulnerabilidade social.  

Medidas potencializadoras: 

● Priorização da contratação de mão de obra local para a construção e 

operação; 
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● Ações voltadas ao recrutamento e contratação de mulheres na construção e 

operação; 

● Capacitação da mão de obra local para construção e de qualificação 

profissional para a fase de operação, incluindo capinagem e manutenção do 

terreno; fiscalização e segurança; vistoria, fiscalização, limpeza e 

manutenção dos módulos fotovoltaicos e equipamentos associados; 

● Priorização da aquisição de materiais de construção produzidos e 

comercializados na região de entorno; 

● Priorização da aquisição de fornecedores locais para as obras, incluindo para 

a alimentação dos trabalhadores e a hospedagem daqueles que, em razão 

da indisponibilidade de mão-de-obra local, forem oriundos de outras áreas 

da cidade. 

● Articulação institucional com autoridades, agências de apoio e fomento ao 

empreendedorismo, instituições de ensino e pesquisa, centros de formação, 

Sistema S, e outras partes interessadas no desenvolvimento local do entorno 

do aterro e do setor de energia renovável; 

● Articulação social com lideranças e representantes das comunidades 

afetadas do entorno do empreendimento potenciais beneficiárias das 

medidas potencializadoras; 

● Elaboração de Plano de Engajamento com Partes Interessadas (PEPI) com 

vistas a dar transparência às informações do empreendimento, ampliar a 

compreensão sobre impactos, consultar as partes interessadas afetadas, 

adequar o empreendimento as demandas das partes afetadas, prevenir e 

mitigar impactos, e estabelecer canal de reclamações e denúncia. 

Referências sobre a elaboração do PEPI estão disponíveis no Anexo 4: 

Diretrizes para a elaboração de Plano de Engajamento das Partes 

Interessadas; 

● Elaboração de Plano de Comunicação Social com detalhamento de: (i) 

estratégias de comunicação; (ii) objetivos; (iii) categorias de partes 

interessada à serem atendidas; (iv) ações de comunicação; (v) metodologias 

e processos; (vi) mídias e veículos; (vii) infraestrutura e materiais; (viii) canais 

de acesso e comunicação; (ix) indicadores de processo e de resultado; (x) 

dimensionamento de equipe; (xi) capacitação e preparação; (xii) cronograma; 

(xiii) orçamento; e (xiv) revisão do plano. 

 

6.4. Riscos Para O Projeto 

Os riscos de impactos apresentados anteriormente representam os riscos do 

Projeto causar danos às pessoas, o que inclui tanto os riscos de impactos adversos 
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causados diretamente pelo Projeto, como riscos indiretos e cumulativos de 

contribuição. No entanto, existem riscos para o projeto que, segundo BID (Kvam, 

2017) representam riscos do contexto social ligado ao Projeto e sua operação que 

possam comprometer o alcance dos seus objetivos. Isso inclui risco contextual, 

como conflito, fragilidade e violência; questões históricas; governança e corrupção.  

No entanto essas duas categorias (riscos do Projeto e riscos para o Projeto) não 

são independentes, podendo uma influenciar a outra. Por exemplo, o risco 

contextual, como a prevalência de conflito ou violência ou a corrupção generalizada 

podem exacerbar o dano causado às pessoas por um projeto, e tornar ainda mais 

difícil a implementação de medidas de mitigação. Por outro lado, o capital social 

robusto e a entrega efetiva de serviços podem abrandar os impactos adversos 

induzidos por um projeto. A Figura 7 a seguir ilustra esse ponto: 

 

Figura 7 - Categorias de risco relacionadas a pessoas segundo metodologia de Avaliação de Impacto Social 

do BID (Fonte: Kvam, Reidar. Avaliação de impacto social: como integrar questões sociais a projetos de 

desenvolvimento. BID, 2017). 

Figura 7 – Categorias de risco relacionadas a pessoas segundo metodologia de Avaliação de Impacto Social 

do BID (Fonte: Kvam, Reidar. Avaliação de impacto social: como integrar questões sociais a projetos de 

desenvolvimento. BID, 2017) 

Dessa forma, são listados a seguir alguns pontos de atenção que podem 

representar riscos para o Projeto: 
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6.4.1. Avaliação E Gestão Dos Riscos E Impactos Sociais 

A avaliação de impactos sociais não se resume a um produto resultado da 

identificação e avaliação dos riscos e impactos sociais para subsidiar a implantação 

e operação de um Projeto. Segundo Vanclay e colaboradores (2015), igualmente 

importante é o seu papel de contribuição para a gestão contínua de questões sociais 

em todo o ciclo de desenvolvimento do projeto, desde a concepção até o pós-

encerramento. Ou seja, a avaliação de impactos sociais é um processo que deve 

acompanhar todo o ciclo de vida de um Projeto, sendo constantemente atualizado 

e complementado. Segundo Kvam (2017), uma implicação importante na 

compreensão da avaliação de impactos sociais como processo e não como estudo 

ou relatório isolado é que elementos diferentes podem ser sequenciados durante 

todo o ciclo do projeto, ou seja, embora a avaliação como processo deva começar 

o quanto antes possível, diferentes partes dela serão, em geral, feitas em momentos 

diferentes.  

O presente relatório representa uma etapa inicial desse processo, precisando ser 

aprimorado par e passo com a maturação do planejamento e caracterização do 

Projeto e da execução das suas etapas, conforme novas informações vão sendo 

definidas e detalhadas, bem como vão sendo colocadas novas demandas e 

desafios. Mesmo para um Projeto com desenho final completo, os impactos são 

difíceis de serem previstos com grau significativo de certeza. Para o Projeto Curitiba 

Mais Energia, em que a definição do seu desenho se encontra em andamento, a 

incertezas em relação a parte dos impactos são inevitáveis. Nesses casos onde tais 

incertezas são prementes, a avaliação de impacto social adota postura 

conservadora quando necessário, por precaução, considerando uma gama mais 

ampla de impactos prováveis e de medidas de mitigação necessárias.  

Assim, os riscos para o Projeto estão relacionados às eventuais falhas na 

continuidade da avaliação e gestão dos riscos sociais e, consequentemente, na sua 

capacidade de identificar e mitigar impactos potenciais causados pelo Projeto e 

daqueles que o Projeto pode contribuir, bem como dos riscos contextuais e dos 

associados a desempenho e capacidade. Ou seja, além dos riscos e impactos 

sociais do Projeto, é preciso levar em consideração instalações associadas, como 

linha(s) de distribuição; contextos locais, como o histórico do aterro e seus passivos 

socioambientais; e demais entes responsáveis, já que a Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro, principal responsável pelo Projeto, é composta por diversos setores e 

secretarias, assim como a construção e operação da usina se relaciona com ações 

e responsabilidades de outros órgãos, articulação e ações de outros órgãos 

governamentais e entidades, como COMLURB, INEA, empreiteiros (EPCista), 

subcontratados e fornecedores, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, dentre outros. 

Nesse caso, a gestão dos riscos e impactos depende do desempenho e capacidade 

institucional do(s) responsável(is) pelo Projeto de mapear as entidades envolvidas, 
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definir papéis e responsabilidades, manter um fluxo de governança e comunicação 

e implementar e monitorar ações. 

Dessa forma, ao invés de um relatório convencional de impactos sociais, a avaliação 

social tem maior potencial de contribuição para o Projeto como um processo que 

oferece subsídios para a elaboração, implantação e monitoramento de um Sistema 

ou Plano de Gestão de Impactos Sociais e documentos de gestão relacionados, 

como, por exemplo, um plano ou conjunto de ações de saúde e segurança da 

comunidade e do trabalhador e um plano ou conjunto de ações para engajamento 

das partes interessadas, que oferecem coletivamente um conjunto integrado de 

ações para gerir as questões sociais suscitadas pelo projeto. Essa medida deve ser 

integrada a um plano de gestão de impactos ambientais, ou algo similar, bem como 

ser articulada com outros órgãos públicos e entidades envolvidas na perspectiva de 

integrar planos, programas e ações já existentes ou concebidos em conjunto. Por 

isso, a criação de um Sistema de Avaliação e Gestão Ambiental e Social (SGAS) 

do Projeto Solário Carioca seria desejável, facilitando a gestão de planos, 

programas e ações socioambientais específicos do Projeto e partilhados com outros 

entes. 

6.4.2. Linha De Distribuição 

Para a geração de energia no Aterro Santa Cruz é necessária a instalação de linha 

de distribuição para conectar a unidade geradora com uma subestação. A definição 

do traçado é de responsabilidade da Light e o que for escolhido deverá ser 

submetido a uma avaliação de impacto social e anexado a esse relatório. A linha de 

distribuição para conexão da usina fotovoltaica no aterro será de média tensão, 

construída em padrão urbano com postes de concreto. Na etapa de elaboração do 

projeto deverão ser priorizadas áreas já impactadas, evitando ao máximo o corte de 

vegetação.  

Ressalta-se também a importância de analisar, quando o traçado estiver definido, 

se a(s) linha(s) atravessará(ão) propriedades particulares e se haverá ou não a 

necessidade de eventual negociação de servidões de passagem para a(s) 

mesma(s), mesmo antevendo que não precisará de desapropriação. Nesses casos, 

devem ser considerados na avaliação de impacto social os requisitos estabelecidos 

no Padrão de Desempenho nº 5 da IFC, como a realização de consultas públicas e 

outras ações de divulgação de aspectos específicos do Projeto, bem como 

observadas as diretrizes de saúde, segurança e meio ambiente da IFC/Banco 

Mundial para distribuição e transmissão de energia elétrica, que incluem 

informações relevantes à transmissão de energia entre uma instalação de geração 

e uma subestação localizada dentro de uma rede elétrica, além da distribuição de 

energia de uma subestação para consumidores localizados em áreas residenciais, 

comerciais e industriais. A avaliação de impactos sociais da instalação e operação 

da linha de distribuição não é parte do escopo do presente estudo.  
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6.4.3. Incertezas Em Relação Ao Licenciamento Ambiental 

O processo de licenciamento ambiental está sendo tratado na esfera municipal, mas 

o pedido formal de obtenção ou dispensa de licença ainda não foi requerido.  

  

6.4.4. Incertezas Em Relação Aos Passivos Socioambientais 

Do Aterro Santa Cruz 

A legislação ambiental existente no Brasil carece de bases legais e institucionais 

para garantir aos empreendedores interessados em investir em áreas ociosas e 

degradadas (como um aterro encerrado), a segurança de que não serão 

responsabilizados pelo passivo ambiental (Leite, 2005). Nesse sentido, uma 

preocupação na reutilização desses espaços reside, principalmente, na 

responsabilização futura com relação ao tratamento do passivo ambiental existente, 

que ainda é um assunto juridicamente bastante controverso (Barros, 2011).  

No caso do Aterro de Santa Cruz, qualquer alteração na produção de chorume ou 

de biogás, ou nos níveis de contaminação do solo ou da água, ou na estabilidade 

do terreno ou mesmo a ocorrência de acidente, como explosão local, poderá ser 

parcialmente associada à construção ou operação da usina nos casos em que não 

for possível comprovar a inexistência de nexo causal.  

A área onde será construída a usina fotovoltaica está em terreno de posse da 

Prefeitura, responsável, assim, tanto pela usina como pelo aterro desativado. Dessa 

forma, é recomendado que o sistema de gestão ambiental e social da usina 

fotovoltaica preveja ações de acompanhamento do monitoramento dos passivos 

socioambientais do aterro encerrado. Os eventuais riscos do sistema fotovoltaico 

contribuir com impactos ambientais do aterro, como produção de chorume, emissão 

de biogás sem queima e a instabilidade do terreno estão avaliados no Relatório 

ambiental e precisam ser mitigados e monitorados quando necessário  

6.4.5. Riscos E Responsabilidade Civil 

Uma avaliação de impactos sociais deve considerar não apenas os riscos técnicos 

(ou seja, os riscos físicos, estruturais, de engenharia e ambientais), como também 

os riscos não técnicos, aquele que se referem às questões administrativas, jurídicas, 

sociais e políticas que se colocam a um projeto (Vanclay et al, 2015). É preciso 

entender todos os riscos, assim como os papéis e responsabilidades dos atores 

envolvidos no planejamento, instalação e operação das usinas fotovoltaicas. O 

desempenho das diferentes fases do ciclo do projeto depende também da 

capacidade e organização desses atores para reagir aos riscos identificados. Se a 

Prefeitura do Rio de Janeiro é a entidade responsável pela concepção do projeto e 

depois pela operação da usina, a possibilidade de a construção e talvez os primeiros 



 

88 

 

  

anos de operação ficarem sob a responsabilidade de uma empresa ou consórcio 

construtor (EPCista) não exime a Prefeitura dos riscos e impactos que podem 

ocorrer nesse período. 

A responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente e a terceiros é 

solidária e será cobrada dos diferentes atores envolvidos. A depender dos contratos 

celebrados entre a Prefeitura e o EPCista será possível ação de regresso apenas 

nos casos em que for possível identificar que apenas um desses atores causou 

eventual dano. Além da responsabilidade civil, também poderá ser aplicada a 

responsabilidade administrativa e penal, dependendo do caso.   

Um dano ao meio ambiente ou a terceiro é geralmente complexo, de difícil 

dimensionamento, podendo ter efeitos cumulativos. 

A maior parte dos riscos do Projeto são previstos para a fase de instalação e início 

da operação, quando a maior parte das falhas pode ocorrer, justamente o período 

em que o Projeto poderá estar sob responsabilidade de um terceiro, provavelmente 

de natureza privada. Sendo assim, é importante que a Prefeitura possa não só 

identificar todos os riscos, mas também as formas de prevenção e mitigação, 

especialmente relacionados às operações de terceiros.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação preliminar dos impactos sociais buscou identificar os principais 

benefícios, oportunidades, riscos e impactos sociais à luz de salvaguardas 

ambientais e sociais de referência; a fim de estabelecer requisitos de avaliação 

robustos, internacionalmente reconhecidos e alinhados às exigências 

socioambientais para o gerenciamento de impactos de projetos semelhantes ao 

empreendimento. Diretrizes da IFC, Banco Mundial, BID e CAF, utilizadas na 

análise de impacto, são unânimes em apontar a importância da inclusão de 

parâmetros socioambientais elevados, transparência sobre os dados do projeto e 

engajamento com partes interessadas desde o início do ciclo de desenvolvimento 

do Projeto.  

O Projeto Solário Carioca encontra-se no momento de elaboração de desenho 

técnico do empreendimento, fase de planejamento oportuna para adequação dos 

aspectos socioambientais necessários. As salvaguardas, normativas, análises e 

medidas mitigadoras descritas neste estudo servem para as características do 

empreendimento já conhecidas; quanto aquelas a serem desenhadas, destaque-se 

à importância de analisar de forma contínua os riscos potenciais revelados no 

avanço do desenho técnico do projeto, de acordo com salvaguardas e normativas 

aqui utilizadas. 

Os resultados encontrados sinalizam oportunidades para o projeto. Foram 

identificados riscos do projeto para partes interessadas, como também riscos para 

o projeto em si. Ao endereçar os riscos e respectivas medidas mitigadoras, amplia-
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se a capacidade do empreendimento de (i) gerenciar seus impactos sociais; (ii) 

obter uma licença social junto à comunidade do entorno; (iii) atrair investimentos 

internacionais; e (iv) consolidar o posicionamento do Programa Solário Carioca 

dentro da agenda nacional e internacional de Combate às Mudanças Climáticas.  

Primeiramente, se faz necessário estabelecer a base da atuação socioambiental do 

empreendimento. A partir de um processo de avaliação socioambiental, elaborar e 

manter, em coordenação com outros órgãos governamentais responsáveis e com 

terceiros, conforme apropriado, um Sistema de Avaliação e Gestão Ambiental e 

Social (SGAS) apropriado à natureza e às dimensões do Projeto e compatível com 

o nível de seus riscos e impactos socioambientais. O SGAS incorporará os 

seguintes elementos de forma dinâmica e contínua: (i) política; (ii) identificação de 

riscos e impactos; (iii) programas de gestão; (iv) capacidade e competência 

organizacional; (v) preparação e resposta a emergência; (vi) engajamento das 

partes interessadas; e (vii) monitoramento e análise.  

Em relação ao contexto social, o SGAS deve abranger um Plano ou Sistema de 

Gestão dos Impactos Sociais e documentos de gestão relacionados como, por 

exemplo, um plano ou conjunto de ações de saúde e segurança da comunidade e 

do trabalhador, de engajamento das partes interessadas, de comunicação social, 

de prevenção e resposta a situações de emergência, dentre outras que oferecem 

coletivamente um conjunto integrado de ações para gerir as questões sociais 

suscitadas pelo projeto. Esse sistema deve ser integrado aos planos ou sistema de 

gestão de impactos ambientais, ou algo similar, bem como ser articulado com outros 

órgãos públicos e entidades envolvidas na perspectiva de integrar planos, 

programas e ações já existentes ou concebidos em conjunto.  

A avaliação social, como já apresentado, é um processo que tem como um de seus 

objetivos subsidiar os responsáveis pelo Projeto no planejamento, no preparo de 

competências e no início do engajamento com partes interessadas. Nesse sentido, 

recomenda-se que o SGAS inclua um conjunto de ações para engajamento com 

partes interessadas, que podem partir da elaboração de uma versão preliminar de 

um Plano de Engajamento de Partes Interessadas - PEPI. O empreendimento 

apresentou posicionamento favorável das partes interessadas, o que não dispensa 

o engajamento, mas sim reforça a necessidade de ampliar o diálogo com equipes 

técnicas, esferas de influência decisórias e partes interessadas afetadas para 

potencializar os benefícios percebidos e gerenciar os riscos. Recomenda-se 

atualizar o plano (PEPI) e o mapeamento de partes interessadas conforme avançam 

as decisões técnicas sobre o empreendimento. 

A ausência de comunicação com partes interessadas do empreendimento 

apresenta risco de invisibilidade de impactos e consequente baixo desempenho 

ambiental e social. Benefícios potenciais como geração de mão-de-obra local e 

dinamização da economia demandam articulação institucional e ativação prévias a 

fase de construção. O mesmo se aplica a riscos que podem ser evitados e 
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preparação de ações de resposta daqueles imprevistos. Portanto, recomenda-se 

elaborar e iniciar a execução do plano de comunicação institucional e social 

do Programa Solário Carioca, respeitando as restrições do período eleitoral. 

É imperativo envolver e capacitar o canal 1746 para esclarecer sobre o 

Programa e o empreendimento, ou criar canal próprio. 

As medidas recomendadas acima, combinadas com as medidas de mitigação 

descritas ao longo do estudo, mostram-se adequadas para endereçar os riscos e 

impactos conhecidos do projeto para população afetada e sociedade em geral. 

Somente os riscos causados por eventos climáticos extremos tais como incêndios 

e soltura e/ou lançamento de peças mostraram-se irreversíveis e imprevisíveis. 

Mesmo assim, é possível mitigar os danos com desenho e execução de ações e 

medidas no contexto pós desastre, elaborado com engajamento das partes 

interessadas afetadas por estes impactos. Essas ações e medidas devem estar 

associadas às outras ações de prevenção e resposta a situações de emergência 

decorrentes de falhas humanas e técnicas.  

O SGAS deve prever mecanismo para monitoramento, revisão e avaliação das 

ações, bem como propiciar condições para uma gestão flexível de aprendizado e 

adaptação capaz de responder a eventos e situações imprevistas e informações 

novas.  

A avaliação social apontou pontos específicos de atenção sobre riscos para o 

projeto em si. São riscos relacionados: (i) ao processo contínuo de avaliação e 

gestão dos riscos sociais e ambientais; (ii) ao traçado da linha de distribuição e 

localização de subestação; (iii) à eventual necessidade de anuência do 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA); (iv) ao risco de herdar o 

passivo ambiental do Aterro Sanitário Santa Cruz; (v) à responsabilidade civil e 

socioambiental da PCRJ e terceiros executores das Fases e Construção e 

Operação; e (vi) ao engajamento tardio e/ou insuficiente com partes interessadas. 

Esses riscos podem causar ao empreendimento (i) aumento de custo; (ii) 

atraso/ampliação do tempo previsto para construção e instalação; (iii) insegurança 

jurídica; (iv) inviabilidade de partes do projeto; (v) oposição de partes interessadas; 

(vi) invisibilidade de impactos previsíveis e potenciais; e (vii) desinteresse de 

investidores.  

São riscos gerenciáveis por meio de medidas preventivas tais como: (i) articulação 

institucional, transparência e acordos entre autoridades e demais partes 

interessadas; (ii) estabelecimento de instância de governança e/ou colegiado multi 

partes interessadas para tomada de decisão e gestão; (iii) aprofundamento de 

estudos; (iv) engajamento e comunicação com partes interessada; e (v) redesenho, 

complementação e/ou adequação do projeto.  

O Quadro 6 apresenta uma síntese das recomendações da avaliação social 

preliminar.  
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Quadro 6 - Síntese das recomendações da avaliação social preliminar. 

Componentes da avaliação 

social do Projeto 

Recomendação 

Avaliação de impacto social 

para projetos categoria A ou B 

(IFC, CAF e BID) 

É recomendada a elaboração de Estudo de Impacto 

Socioambiental (ESIA, na sigla em inglês para Environmental and 

Social Impact Assessment) que resulta em plano de gestão 

ambiental e social. 

Sistema de Gestão Ambiental 

e Social (SGAS) 

Imperativo para projetos das categorias A e B, o empreendedor 

precisará desenvolver ou manter um Sistema de Gestão Ambiental 

e Social e demonstrar o engajamento efetivo das partes 

interessadas, como um processo contínuo, estruturado e 

culturalmente apropriado, junto às comunidades afetadas e, 

quando pertinente, junto às outras partes interessadas. Quando 

apropriado, precisará criar um mecanismo de reclamação para 

receber comentários e queixas quanto ao desempenho 

socioambiental do Projeto e facilitar a busca de soluções para tais 

demandas. 

Processo de consulta e 

participação informada 

Requisito para o PD5 IFC, caso haja negociação de servidão de 

passagem para a(s) linha(s) de distribuição, o empreendedor 

deverá promover um processo de consulta e participação 

informada. 

Plano de saúde e segurança 

do trabalhador 

Recomenda-se que as medidas mitigadoras apresentadas no 

capítulo 6.1 deste Relatório sejam sistematizadas em um Plano de 

saúde e segurança do trabalhador ou instrumento similar de 

gestão. Recomenda-se também que as medidas sejam 

sistematicamente avaliadas e complementadas por um processo 

contínuo de avaliação de riscos e impactos sociais. 

Plano de saúde e segurança 

da comunidade 

Recomenda-se que as medidas mitigadoras apresentadas no 

capítulo 6.2 deste Relatório sejam sistematizadas em um Plano de 

saúde e segurança da comunidade ou instrumento similar de 

gestão. Recomenda-se também que as medidas sejam 

sistematicamente avaliadas e complementadas por um processo 

contínuo de avaliação de riscos e impactos sociais. 

Plano de Prevenção e 

Resposta a Emergências 

As ações e medidas de prevenção e resposta a situações de 

emergência decorrentes de falhas humanas e técnicas e de 

eventos climáticos não esperados devem estar sistematizadas em 

Planos específicos ou compartilhados. Recomenda-se que essas 

ações sejam parte do SGAS e integradas aos Planos de Saúde e 

Segurança do Trabalhador e da Comunidade.  
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Plano de Desenvolvimento 

Local 

Ainda que as obras na fase de implantação não irão mobilizar 

grande quantitativo de mão de obra, empregar mão de obra local 

e utilizar serviços e fornecedores locais é uma medida que pode 

potencializar impactos positivos locais do Projeto, conforme 

apresentado no capítulo 6.3 deste Relatório.  

Plano de Comunicação Social Com intuito de sanar as lacunas apresentadas no Capítulo 5, 

recomenda-se a elaboração de Plano de Comunicação Social.  É 

recomendado envolver e capacitar o canal 1746 para esclarecer 

sobre o Programa e o empreendimento, ou criar canal próprio. 

Plano de Engajamento de 

Partes Interessadas (PEPI) 

O Engajamento com Partes Interessadas (Stakeholder 

Engagement) é obrigatório para empreendimento Categoria B. O 

engajamento inicia-se com o Mapeamento seguido da Consulta 

Informada e instalação de meios e processos de Comunicação e 

de Participação que podem estar sistematizados em um Plano de 

Engajamento de Partes Interessadas (PEPI) 

Continuidade do processo 

de avaliação social do 

Projeto 

Recomendação 

Avaliação de riscos e impactos 

sociais  

Recomenda-se dar continuidade ao processo de avaliação e 

gestão dos riscos sociais e ambientais iniciados pelos Produtos 7 

e 8, o que pode ser feito pelas equipes técnicas da PCRJ e 

parceiros. No caso de análise de conformidade de salvaguardas 

internacionais por exigência de instituição financiadora (banco), 

deve ser contratada uma Consultoria Independente. As medidas 

de prevenção e mitigação dos riscos e impactos adversos e de 

potencialização dos impactos positivos para trabalhadores e 

comunidade devem ser constantemente reavaliadas e 

complementadas. 

Engajamento das partes 

interessadas 

Como continuidade do mapeamento de riscos e impactos e de 

partes interessadas é sugerido a visita aos territórios - após o 

término das restrições sanitárias - para identificação das 

organizações e moradores do entorno do empreendimento, sejam 

associações de moradores, propriedades particulares, igrejas, 

estabelecimentos comerciais, equipamentos urbanos, grupos e 

coletivos informais e indivíduos potencialmente considerados 

como comunidade afetada. Conforme descrito no Capítulo 5. 

Engajamento das partes 

interessadas - entorno 

imediato 

Os usos múltiplos do terreno do aterro e da Estrada do Dique e 

Avenida General Ulhôa Cintra que margeia o aterro e o conecta à 

BR-101 são considerados riscos, uma vez que estes usos podem 

não ser compatíveis com o empreendimento ou configurar risco 
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potencial, em qualquer uma de suas fases, de causar impactos 

negativos mútuos ao empreendimento e às partes interessadas 

afetadas do entorno. Faz-se necessário compreender quais os 

riscos e impactos, bem como as possibilidades encontradas para 

adequar a usina fotovoltaica aos diferentes usos do aterro 

previamente estabelecidos antes da chegada do empreendimento. 

Primeiro, é preciso identificar o uso múltiplo do terreno e 

propriedades confrontantes. O proprietário do terreno localizado 

antes da portaria do aterro, criador de gado leiteiro, precisa ser 

envolvido no processo, uma vez que a restrição repentina de 

acesso dos seus animais à área do aterro pode acarretar prejuízos 

socioeconômicos e abalos psicológicos evitáveis por meio de 

ações de engajamento e medidas de compensação adequadas.  

Segundo, é preciso um diagnóstico do tráfego de caminhões 

transportadores de areias na Estrada do Dique e Avenida General 

Ulhôa Cintra que passam diariamente pela portaria do aterro. É 

preciso identificar também os areais responsáveis pelos 

caminhões para ações de engajamento voltados à prevenção de 

acidentes, principalmente na Fase de Construção, bem como de 

medidas para evitar ou mitigar a suspensão de poeira resultado do 

tráfego desses veículos.  

Avaliação e gestão dos riscos 

para o Projeto 

A avaliação social apontou pontos específicos de atenção sobre 

riscos para o projeto em si (Capítulo 6.4). Para cada um, 

recomenda-se: 

(i) avaliar os riscos e impactos sociais da instalação e operação 

da(s) linha(s) de distribuição entre a usina no aterro e a subestação 

(capítulo 6.4.2);  

(ii) buscar articulação necessária, bem como acompanhar e apoiar 

o monitoramento ambiental do aterro, incluindo investigações 

adicionais que se façam necessárias para avaliar eventual 

contribuição da construção e operação da usina nos impactos 

ambientais do aterro, bem como a avaliação do risco do Projeto 

herdar o passivo ambiental do aterro (capítulo 6.4.5). 

Engajamento das partes 

interessadas - equipes 

técnicas relacionadas com o 

Projeto 

Recomenda-se ampliar a disseminação das informações do 

projeto, bem como criar espaços de diálogo para esclarecimentos 

e acolhimento das sugestões, entre integrantes das equipes cujos 

escopos de trabalho são influenciados e influenciam diretamente 

o próprio empreendimento, uma vez que as equipes se 

apresentaram entusiasmadas com os benefícios do Programa 

Solário Carioca.  

Engajamento das partes 

interessadas - comércio local 

no entorno do aterro 

Para o Plano de Desenvolvimento Local, devem ser adotadas 

medidas potencializadoras como as previstas no capítulo 6.3, 

como priorizar na etapa de construção, a utilização de serviços e 

aquisição de produtos do bairro Santa Cruz, como restaurantes, 
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lanchonetes, lojas de material de construção, etc. Recomenda-se 

que o engajamento com estas partes interessadas ocorra assim 

que o projeto técnico obter a descrição preliminar da demanda de 

compras e contratação de serviços, antes de iniciar atividades de 

prospecção a fornecedores de grande porte ou distantes do 

território, pois a priorização de compras  e contratação de serviços 

locais requer planejamento, em geral, tempo extra para 

adequação dos fornecedores. Primeiramente recomenda-se o 

mapeamento e a análise da adequação dos potenciais 

fornecedores locais conforme a demanda de compras e 

contratação de serviços, sem que seja necessário aguardar o 

processo de licitação do empreendimento.  

Procedimentos de garantia 

(Compliance Assurance)  

A responsabilidade pela implementação e gestão das medidas de 

prevenção e mitigação dos riscos e impactos adversos e de 

potencialização dos impactos positivos para trabalhadores e 

comunidade é do Empreendedor. Por essa razão, o 

Empreendedor deve contar com procedimentos de garantia 

(Compliance Assurance) que efetivamente controlem a correta 

implementação e cumprimento de todos os requisitos ambientais, 

sociais e de saúde e segurança da fase de construção por parte 

da empresa responsável pela construção (EPCista) e também na 

fase de operação, principalmente se na definição dos planos de 

negócios para as usinas o EPCista ficar responsável também pela 

operação durante o estágio inicial de funcionamento (o que pode 

se estender por um ou mais anos). O processo de Assurance deve 

contar com procedimentos para o manejo de não-conformidades, 

tanto com relação aos padrões locais quanto às exigências 

adicionais da IFC. Esse sistema é aplicável não somente ao 

contrato principal de construção, mas também aos demais 

serviços contratados diretamente pelo empreendedor 

(fornecedores primários da cadeia de fornecimento do Projeto). 

Assim, os requisitos ambientais, sociais e de saúde e 

segurança do trabalhador e da comunidade devem ser 

repassados ao EPCista por meio do plano de negócios e 

respectivo contrato.  
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO 1: Legislação e normativa federal, estadual e 

municipal aplicável ao Projeto Solário Carioca no seu 

contexto social 

 

Política Urbana, Uso do Solo e Índices Urbanísticos 

Federal Lei nº 
10.257/2001 

Estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam 
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança 
e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
Prevê o estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) como 
instrumento de política urbana aplicável aos empreendimentos e às 
atividades privados ou públicos em área urbana. 

Estadual 
Rio de 
Janeiro 

Lei 
Complementa
r nº 184/2018 

Dispõe sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua 
composição, organização e gestão, define as funções públicas e 
serviços de interesse comum, cria a autoridade executiva da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Portaria do 
CDRM  Nº 
176/1983 

Delimita e classifica as Zonas de Uso Estritamente Industrial – ZEIs 
(Zoneamento Industrial do Estado), de acordo com a Lei 
Complementar 14, de 08/06/1973. 

Decreto 
Estadual nº 
38763/2006 

Altera a descrição da ZEI do Distrito Industrial de Santa Cruz. 

Municipal 
Rio de 
Janeiro 

Decreto nº 

322/1976 

Aprova o regulamento do zoneamento do Município do Rio de 

Janeiro que acompanha o Decreto. 

 Lei 
Complementa
r nº 111/2011 

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do 
Município do Rio de Janeiro. 

Projeto de Lei 
Complementa
r nº 57/2018 

Institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

Lei 
Complementa
r nº 198/2019 

Institui o Código de Obras e Edificações Simplificado do Município 
do Rio de Janeiro - COES 

Requisitos de Gestão Ambiental – Contaminação do Solo / Gestão de Resíduos Sólidos 

 
Federal 

Lei nº 
12.305/10 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Regulamentada 
pelo Decreto mº 7.404 de 2010. Estão sujeitos à elaboração de 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos os geradores de 
resíduos sólidos resíduos industriais, resíduos dos serviços públicos 
de saneamento básico, resíduos de serviços de saúde e resíduos 
de mineração (inciso I do art. 13). 
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Resolução 
CONAMA No 

307/02 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. Classifica os resíduos em quatro 
categorias (A, B, C e D). Os objetivos desta lei são a redução do 
volume de resíduos na construção civil, o estímulo à reciclagem e a 
disposição adequada para os resíduos para os quais não se dispõe 
ainda de tecnologias de reciclagem aplicável ou economicamente 
viável.  
Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em 
aterros de resíduos domiciliares, em áreas de "bota-fora", em 
encostas, corpos d'água, lotes vagos ou em áreas protegidas por 
lei. Portanto, a NBR 15113:2004, que estabelece diretrizes para 
projeto, implantação e operação de aterros de resíduos sólidos da 
construção civil e resíduos inertes, deverá ser consultada. 

Resolução 
CONAMA no 

362/05 

Estabelece novas diretrizes para o recolhimento e destinação de 
óleo lubrificante usado ou contaminado. Todo o óleo lubrificante 
usado ou contaminado coletado deverá ser destinado à reciclagem 
por meio do processo de refino (Art. 3º). 

Resolução 
CONAMA no 

420/2009 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo 
quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes 
para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 
substâncias em decorrência de atividades antrópicas.   
A avaliação da qualidade do solo quanto à presença de substâncias 
químicas deve ser efetuada com base nos Valores Orientadores de 
Referência de Preservação e de Investigação, apresentados no 
Anexo II da resolução (Art. 7º). 

 
Estadual 
Rio de 
Janeiro 

Lei Estadual 
nº 19.261/17 

Cria o Programa Estadual de Resíduos Sólidos Rio de Janeiro 
Resíduos. 

Resolução 
CEMA nº 
094/14 

Estabelece diretrizes e critérios orientadores para o licenciamento 
e outorga, projeto, implantação, operação e encerramento de 
aterros sanitários, visando o controle da poluição, da contaminação 
e a minimização de seus impactos ambientais. 

Municipal 
Rio de 
Janeiro 

Decreto nº 
1.068/04 

Institui o Regulamento do Plano Integrado de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil do Município de Rio de Janeiro. 

Requisitos de Gestão Ambiental – Controle do Nível de Ruído e Vibração 

Federal Resolução 
CONAMA   
Nº 01/90  

O Art. 1º da Resolução CONAMA No 01/90 estabelece que a 
emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades 
industriais obedecerá, no interesse da saúde e do sossego público, 
aos padrões, critérios e diretrizes por ela estabelecidos. Tanto essa 
Resolução quanto a CONAMA No 02/90, que delegou a 
regulamentação da poluição sonora ao IBAMA, adotaram os 
padrões das NBR 10.151 (Avaliação dos Níveis de Ruído em Áreas 
Habitadas) e 10.152 (Níveis de Ruído para Conforto Acústico) para 
controle da poluição sonora.  

Resolução 
CONAMA   
Nº 02/90 

NBR 
10.151/04 

A Norma ABNT NBR 10.151 dispõe sobre avaliação de ruído em 
áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. A Norma ABNT 
NBR 10.152 também define níveis de ruído interno aceitáveis 
segundo alguns tipos de uso ou atividade, como: restaurantes 
(refeitório), escritórios e usos residenciais. No caso do 

NBR 
10.152/04 

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086370.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2010/00086370.pdf
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empreendimento, esses níveis máximos deverão ser respeitados 
nas áreas no entorno das obras e refeitórios dos canteiros de obras. 

Estadual 
Rio de 
Janeiro 

Lei nº 126/77 Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, estendendo, a 
todo o Estado do Rio de Janeiro, o disposto no Decreto-Lei nº 112, 
de 12 de agosto de 1969, do ex-estado da Guanabara. 

Municipal 
Rio de 
Janeiro 

Lei nº 
3.268/01 

Institui no Município do Rio de Janeiro as condições básicas de 
proteção da coletividade contra a poluição sonora. 

Saúde e Segurança Ocupacional 

Federal Lei Nº 
6.514/77 

Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho.          
De acordo com o Art 157, cabe às empresas:   
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do 
trabalho; II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, 
quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do 
trabalho ou doenças ocupacionais; III - adotar as medidas que lhes 
sejam determinadas pelo órgão regional competente; IV - facilitar o 
exercício da fiscalização pela autoridade competente. 

Portaria MTb 
Nº 3.214/78 

Aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) do Capítulo V, Título II 
da CLT. 

Resolução SS 
Nº 317/94 

Dispõe sobre o diagnóstico da perda auditiva induzida por ruído, e 
sobre a redução e o controle do ruído nos ambientes e postos de 
trabalho. 

Portaria MS 
nº 2.914/11 

Estabelece os padrões de potabilidade da água.  

NR 01 Dispõe sobre o campo de aplicação, os termos e as definições 
comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança 
e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o 
gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção 
em Segurança e Saúde no Trabalho - SST 

NR 04 Dispõe sobre a obrigatoriedade, nas empresas privadas e públicas, 
que possuam empregados exigidos pela CLT, de manutenção de 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT). 

NR 05 Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção, pelas empresas 
privadas, públicas, etc., de Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA. 

NR 06 Dispõe sobre a utilização de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) pelos trabalhadores.  

NR 07 Dispõe sobre a elaboração e implementação, pelas empresas, de 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 

NR 08 Dispõe sobre edificações, definindo os requisitos técnicos mínimos 
que devem ser observados nas mesmas. 
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NR 09 Dispõe sobre a elaboração e implementação, pelas empresas, de 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando à 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através 
da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho. 

NR 10 Dispõe sobre instalações e serviços em eletricidade.  

NR 11 Dispõe sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio 
de materiais. 

NR 12 Dispõe sobre máquinas e equipamentos, em especial aquelas 
normas referentes a pisos, dispositivos de acionamento, partida e 
parada de máquinas e equipamentos. 

NR 15 Dispõe sobre atividades e operações insalubres. 

NR 16 Dispõe sobre atividades e operações perigosas. 

NR 17 Dispõe sobre ergonomia, definindo parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às características psico-
fisiológicas dos trabalhadores. 

NR 21 Dispõe sobre trabalho a céu aberto. 

NR 23 Dispõe sobre proteção contra incêndios. 

NR 24 Dispõe sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de 
trabalho, incluindo instalações para higiene pessoal e descanso. 

NR 27 Dispõe sobre registro profissional do técnico de segurança do 
trabalho no Ministério do Trabalho.  

NR 28 Dispõe sobre fiscalização e penalidades. 

NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.  

NR 33 Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. 

NR 35 Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o 
trabalho em altura. 

Condições do Trabalho 

Federal Decreto Lei 
Nº 5.452/43 

Aprova a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).  
A legislação estipula normas que regem contratos de trabalho por 
prazo indeterminado e as relações de trabalho individuais e 
coletivas, incluindo especificações sobre regime de trabalho; 
período de descanso, férias, licença; remuneração de horas 
adicionais e por trabalho noturno; idade mínima do trabalhador; 
demissão; organização sindical; contribuição do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS); garantia ao trabalhador de recebimento de 
equipamento de proteção individual gratuito e adequado; e outros 
direitos dos trabalhadores. 

Constituição 
Federal de 

1988 

Assegura os direitos sociais e individuais dos cidadãos brasileiros.  
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Além dos direitos do trabalhador estabelecidos pela CLT, a 
Constituição Federal Brasileira assegura aos trabalhadores outros 
direitos sociais e individuais como:   

● Um bônus anual é compulsório (décimo terceiro), 
equivalente a um mês de salário e pago até Dezembro;   

● Indenização compulsória no caso de dispensa sem justa 
causa (seguro desemprego);  

● Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador;  

● Proibição de diferença de salários, de exercício de funções 
e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 
estado civil;  

● Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência;  

● Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso. 

Lei Nº 
8.069/90 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Os direitos da criança e do adolescente estão assegurados pelo art. 
7, item XXXIII da Constituição Brasileira, pelo art. 405 da CLT e pelo 
art. 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pelas 
convenções 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e pela Convenção da ONU pelos Direitos da Criança. Crianças 
e adolescentes com menos de 16 anos estão proibidos de trabalhar, 
a não ser como aprendizes (artigo 428). 

Lei Nº 
8.213/91 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências.  
Inclusão social de pessoas com deficiência - O artigo 93 da Lei N° 

8.213 estabelece que empresas com mais de 1.000 empregados 

devem ocupar 5% de seus cargos com pessoas portadoras de 

deficiência habilitadas. 
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9.2 ANEXO 2: Análise preliminar de aplicação dos Padrões de 

Desempenho da IFC  

De forma geral, os Padrões de Desempenho da IFC de 1 a 8 definem os objetivos 

e requisitos para prevenir e minimizar os riscos e impactos para os trabalhadores, 

para as comunidades afetadas e para o meio ambiente, requerendo uma adequada 

compensação nos casos de impactos residuais decorrentes das atividades do 

Projeto que não puderem ser efetivamente mitigados. A seguir é apresentado o 

conteúdo de cada um dos 8 Padrões de Desempenho e uma análise preliminar da 

aplicabilidade dos mesmos ao empreendimento. 

IFC PD1: Sistema de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental  

Para atender ao Padrão de Desempenho Nº 01 da IFC (IFC PD1), no que tange aos 

principais requisitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente requeridos pela IFC, o 

empreendedor deverá conduzir um estruturado e abrangente processo de 

identificação e avaliação de riscos e impactos socioambientais para as atividades 

de construção e operação do empreendimento, com base nas melhores práticas 

internacionais12 do setor.  

Conforme princípios e diretrizes da Gestão Ambiental e da Saúde e Segurança do 

Trabalho, a IFC PD1 requer a estruturação e implantação de um Sistema de 

Gerenciamento composto por pelo menos os seguintes elementos:  

● Avaliação Ambiental e Social;  

● Programas de Gerenciamento;  

● Capacidade Organizacional;  

● Treinamento;  

● Participação da comunidade;  

● Monitoramento;  

● Relatórios.  

Para cumprir com esses requisitos, o empreendedor, juntamente com empresas 

contratadas e fornecedores primários da cadeia de suprimentos do Projeto, deverá 

estruturar um Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e 

Segurança que inclua, no mínimo, os seguintes requisitos:   

● Política Ambiental, Social e de Saúde e Segurança do Trabalho;  

● Identificação de Riscos e Impactos Ambientais, Sociais e de Saúde e 

Segurança do Trabalho e da Comunidade;  

● Ações e medidas de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança do 

Trabalho e da Comunidade;  

● Capacidade e Competências Organizativas;   

● Treinamentos;  

 
12 Recomenda-se que o empreendedor se paute na metodologia referenciada nas Normas ISO 14001 e OSHAS 

18001 (ou ISO 45001), além das metodologias internacionalmente reconhecidas para levantamento, 

identificação e gerenciamento de riscos, tais como HAZOP, APP, FMEA, etc., segundo aplicável às diversas 

etapas de construção e operação do Sistema Foltovoltaico. 
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● Participação e envolvimento dos trabalhadores;  

● Procedimentos para registro, análise crítica e ações preventivas e corretivas 

para não-conformidades;  

● Procedimentos de Controle Operacional para atividades de risco;  

● Comunicações externas e mecanismos para recebimento e tratamento de 

queixas e reclamações;  

● Gerenciamento dos riscos ambientais e de saúde e segurança dos 

trabalhadores e comunidades potencialmente afetadas, o que pode exigir 

consulta e comunicação estruturada no âmbito da IFC PD4 (Saúde e 

Segurança da Comunidade);  

● Análise contínua do desempenho ambiental e de saúde e segurança durante 

todo o ciclo do Projeto, com envolvimento da alta direção e participação dos 

trabalhadores e da comunidade;  

● Emissão de relatórios periódicos de implantação do Sistema Integrado de 

Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança, contendo os principais 

resultados alcançados e uma avaliação de desempenho por meio de 

indicadores de resultados.   

Nos casos onde uma empresa subcontratada não tiver estrutura para atender e 

cumprir com os requisitos acima elencados, o empreendedor deve disponibilizar à 

mesma recursos e assessoria técnica para o atendimento, utilizando-se das 

ferramentas de gestão do Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, Social 

e de Saúde e Segurança.  

O Sistema de Gestão Integrado deve possibilitar a coordenação do gerenciamento 

de todas as ações e medidas socioambientais e de saúde e segurança e assegurar 

que a análise crítica de resultados seja processada oportunamente, resultando na 

ativação de estratégias corretivas no momento adequado. As ações e medidas 

socioambientais e de saúde e segurança da construção e da operação que 

apresentarem correlação entre si devem possuir mecanismos para interação de 

seus resultados, com a troca efetiva de informações.  

Planos de Contingência 

Planos de Contingência para atendimento a situações emergenciais com 

consequências ou riscos sociais ou ambientais devem ser previstos como parte do 

Sistema de Gestão do Projeto. Diversas situações de emergência envolvem o 

Projeto, tanto na fase de construção como de operação, e cada uma dessas 

situações deverá contar com um compreensivo e bem estruturado Plano de 

Prevenção e Resposta a Situações de Emergência. As Guias Gerais de EHS da IFC 

apresentam especificações técnicas relacionadas com este tema e que são 

discutidas no Anexo 3.   

 Assurance Interno (Supervisão, Auditoria, Relatórios)  

Para atender a este requisito, o empreendedor deve contar com procedimentos de 

garantia (Compliance Assurance) que efetivamente controlem a correta 

implementação e cumprimento de todos os requisitos ambientais, sociais e de 

saúde e segurança da fase de construção por parte da empresa responsável pela 



 

105 

 

  

construção (EPCista13) e também na fase de operação, principalmente se na 

definição dos planos de negócios para as usinas o EPCista ficar responsável 

também pela operação durante o estágio inicial de funcionamento (o que pode se 

estender por um ou mais anos). O processo de Assurance deve contar com 

procedimentos para o manejo de não-conformidades, tanto com relação aos 

padrões locais quanto às exigências adicionais da IFC. Esse sistema é aplicável 

não somente ao contrato principal de construção, mas também aos demais serviços 

contratados diretamente pelo empreendedor (fornecedores primários da cadeia de 

fornecimento do Projeto).  

Gestão Socioambiental e de Saúde e Segurança na Construção – Equipe e 

Organograma  

A área socioambiental e de saúde e segurança da entidade responsável pela 

construção, para o caso de não ser o empreendedor, deve ter linha direta com os 

responsáveis pelo empreendimento. Todo subcontratado deve contar com um 

preposto ambiental e de saúde e segurança. O dimensionamento da equipe de 

saúde e segurança deve atender à legislação. A equipe ambiental deve ser 

suficiente para garantir conformidade com todos os itens ambientais da Construção 

e exigências adicionais da IFC aplicáveis.  

 IFC PD2: Trabalho e Condições de Trabalho  

 O Padrão de Desempenho Nº 2 da IFC (IFC PD2) aplica-se a todos os 

trabalhadores diretos, contratados por empresas parceiras e por fornecedores 

primários da cadeia de fornecimento do Projeto. O IFC PD2 traz em seu escopo 

requisitos específicos de Saúde e Segurança do Trabalho que serão apresentados 

a seguir.   

 Gestão da Saúde e Segurança do Trabalhador 

De forma geral, o IFC PD2 requer que o empreendedor proporcione a todos os 

trabalhadores do Projeto um padrão mínimo que garanta um ambiente de trabalho 

seguro e saudável. Para isso, deve-se levar em conta a necessidade de realizar um 

extenso e abrangente processo de levantamento de perigos e avaliação de riscos 

para cada uma das principais etapas do Projeto, tanto para a fase de construção 

quanto de operação, envolvendo a cadeia de fornecimento primária do Projeto.   

A estrutura de avaliação desses riscos deve ser pautada nas boas práticas 

internacionais do setor e deve cobrir os principais riscos que possam relacionar-se 

com os perigos físicos, químicos e biológicos (ver detalhe no Anexo 3). O Sistema 

Integrado de Gestão Ambiental, Social e de Saúde e Segurança deverá incluir 

medidas destinadas a evitar acidentes, lesões e doenças que possam estar 

relacionadas ao Projeto ou que possam ser induzidas pelo mesmo.  

 
13 EPCista, termo derivado de EPC, sigla em inglês para "Engineering, procurement and construction", ou 

Engenharia, Gestão de Compras e Construção, em português. A contratação do EPCista pode compreender 

em um só instrumento a construção, a compra de equipamentos e a montagem para a obra. Dependendo dos 

planos de negócios para as usinas, é possível que o EPCista fique responsável também pela operação durante 

o estágio inicial de funcionamento (o que pode se estender por um ou mais anos). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo


 

106 

 

  

A hierarquia de gerenciamento de riscos relativos à saúde e Segurança dos 

Trabalhadores e da Comunidade sugerida pelo IFC PD2 prioriza a eliminação da 

fonte de risco, através da modificação, substituição ou eliminação de condições de 

trabalho perigosas / inaceitáveis ou eliminação de substância perigosa ou 

potencialmente perigosa à saúde e à vida. A identificação e a eliminação ou redução 

dos riscos que possam constituir-se em ameaça à vida deve ser uma prioridade na 

gestão da Saúde e Segurança do Trabalhador e da Comunidade.   

É fundamental que a gestão da Segurança e Saúde conte com um procedimento de 

Assurance Interno (Supervisão, Auditoria e Relatórios), conforme mencionado 

anteriormente no IFC PD1. Os procedimentos de gestão da Saúde e Segurança 

devem incluir rotinas para verificação sistemática da observância da Política de 

Segurança e Saúde do responsável pela construção, tanto por pessoal interno 

quanto por auditores externos e outros fornecedores primários relevantes, para 

assegurar conformidade com os requisitos da IFC.  

No caso de usinas fotovoltaicas para minigeração distribuída, os riscos tendem a 

ser maiores na fase de construção, por isso um Programa ou Plano de Saúde e 

Segurança já nessa fase é desejável para a gestão de ações e medidas que 

atendam aos requisitos da IFC PD2. Deve ser parte do Sistema de Gestão e incluir 

tanto o responsável pela construção quanto outros prestadores de serviços e 

fornecedores primários do empreendedor.  O Empreendedor deve elaborar ações e 

medidas de emergências médicas e primeiros socorros voltadas a atender à 

população trabalhadora, para cada um dos cenários emergenciais incluídos no 

Plano de Preparo e Resposta a Emergência, conforme requer o IFC PD1 (parágrafo 

20), IFC PD2 (parágrafo 22) e IFC PD4 (parágrafo 11).   

Requisitos adicionais de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Comunidade que 

devem fazer parte do Sistema de Gestão da Saúde e Segurança das fases de 

construção e operação são incluídos nas Diretrizes Gerais de SSM da IFC, 

apresentadas no Anexo 3.   

 Requisitos para Alojamento de Trabalhadores  

Aplica-se à fase de construção. A referência para o padrão de alojamento de 

trabalhadores da IFC é apresentada na publicação “Workers’ accommodation: 

processes and standards”, elaborada pela IFC em parceria com o European Bank 

for Reconstruction and Development (EBRD) em 2009.   

 Os padrões das instalações dos alojamentos e áreas de vivência são importantes 

para permitir aos trabalhadores descansar adequadamente e manter bons padrões 

de higiene. Esses aspectos também têm um impacto sobre a produtividade dos 

trabalhadores e podem inclusive influenciar na redução dos acidentes de trabalho. 

Esses padrões são aplicáveis também a alojamentos oferecidos pelo empreendedor 

e/ou construtor em hospedagens já existentes próximas ao empreendimento. 

Instalações Sanitárias  

A higiene das instalações sanitárias é essencial para permitir aos trabalhadores 

manter um bom padrão de higiene pessoal e também para evitar contaminação e a 

propagação de doenças que resultem de instalações sanitárias inadequadas.   
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 As instalações sanitárias devem contar com vasos sanitários, mictórios, lavatórios 

e chuveiros. Instalações sanitárias também devem ser construídas de materiais que 

sejam facilmente laváveis, além de garantir a privacidade. Instalações sanitárias 

nunca deverão ser compartilhadas entre os residentes do sexo masculino e 

feminino, exceto na acomodação familiar. Os principais requisitos para estas 

instalações são apresentados a seguir:   

● O piso do chuveiro / banheiro deverá ser feito de material lavável 

antiderrapante.   

● Um número adequado de lavatórios deverá ser fornecido para os 

trabalhadores. Padrões de referência internacional variam de 1 unidade para 

cada 15 pessoas a 1 unidade para cada 6 trabalhadores. Os lavatórios 

devem contar com pelo menos uma torneira conectada a uma pia e um 

sistema de coleta de efluentes, sabão e papel toalha para secagem das 

mãos.   

● Os padrões internacionais indicam o fornecimento de no mínimo 1 vaso 

sanitário para cada 20 trabalhadores.   

● Um número adequado de chuveiros deverá ser fornecido para os 

trabalhadores. Padrões variam de 1 unidade para cada 15 pessoas a 1 

unidade para cada 6 pessoas.   

Um Sistema de Gestão da Saúde e Segurança para a Fase de Operação deverá 

ser preparado pelo Empreendedor.   

IFC PD3: Prevenção e redução de poluição  

O Padrão de Desempenho Nº 03 da IFC (IFC PD3) tem como objetivo minimizar 

impactos adversos sobre a saúde humana e o meio ambiente por meio da 

minimização da poluição e da redução de emissões que contribuem para as 

mudanças climáticas. O IFC PD3 recomenda levar em consideração as condições 

ambientais do ciclo de vida do projeto durante seu planejamento, e aplicar as 

tecnologias e práticas (técnicas) de prevenção e controle da poluição mais 

apropriadas para evitar ou, quando impossível, minimizar ou reduzir os impactos 

adversos sobre a saúde humana e sobre o ambiente e, ao mesmo tempo, 

conservando-se técnica e financeiramente viável e custo-eficiente. As Diretrizes 

Gerais em SSM da IFC de 2007 para a avaliação e seleção de técnicas de 

prevenção e controle da poluição para Projetos devem ser utilizadas (Anexo 3).  

 IFC PD4: Segurança e Saúde da Comunidade  

Divulgação de Riscos e Orientação em Casos de Emergência  

Devem ser previstas medidas de divulgação de riscos e orientação à população 

para casos de emergência, tanto na fase de construção quanto na de operação. 

Essas medidas devem ser parte de um abrangente Programa ou Plano de 

Gerenciamento de Riscos da Comunidade e podem ser divulgadas no âmbito do 

Programa Comunicação Social, ou a outros com função similar.  

Requisitos adicionais para o gerenciamento de riscos de Saúde e Segurança da 

Comunidade que devem fazer parte do Sistema de Gestão da Saúde e Segurança 
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da Comunidade são incluídos nas Diretrizes Gerais de SSM da IFC, apresentadas 

no Anexo 3.   

Segurança Patrimonial e Vigilância Armada.  

O Padrão de Desempenho Nº 04 da IFC (IFC PD4) requer que políticas relacionadas 

ao uso da força sejam cuidadosamente concebidas. Antes de implementar 

quaisquer medidas de segurança, o Empreendedor deve conduzir uma abrangente 

avaliação de riscos, respeitando as melhores práticas internacionais, incluindo 

principalmente os requisitos da IFC PD4 e EBRD14 aplicáveis. Especial atenção 

deve ser dada à segurança e à proteção das mulheres trabalhadoras.  

Atenção especial deverá ser destinada à contratação de empresas para a realização 

de segurança patrimonial com uso de armas de fogo. O IFC PD4 exige que critérios 

rígidos de seleção e contratação desses prestadores de serviço sejam previstos. Os 

contratos com essas empresas devem incluir a exigência de avaliação psicológica 

de candidatos a esses postos, normas claras e rígidas de conduta, especificação 

de requisitos de formação e habilitação técnica, normas para uso de equipamentos 

e supervisão das atividades, entre outras questões.   

O pessoal de segurança deve ser cuidadosamente selecionado para garantir que 

os mesmos não tenham sido implicados em crimes ou abusos anteriores. Sempre 

que necessário deve-se prever a contratação de pessoal de segurança de ambos 

os sexos.   

Uma avaliação completa dos requisitos legais aplicáveis deverá ser conduzida pelo 

Empreendedor, através do apoio de suas empresas subcontratadas, objetivando 

assegurar conformidade com a legislação local aplicável e com os Padrões de 

Desempenho da IFC.   

IFC PD5: Aquisição de terra e remanejamento involuntário de populações  

Este Padrão de Desempenho não é aplicável ao Projeto no que se refere à 

necessidade de aquisição de terras e reassentamento de população. Se aplica caso 

haja processo de negociação da servidão de passagem da linha de distribuição, 

envolvendo ou não a indenização pelo uso da terra adquirida por servidão mediante 

acordos negociados ou judicializados com proprietários de imóveis ou com aqueles 

que tenham direito legal a ela. Nesse caso, além dos requisitos estabelecidos pelo 

PD5 devem ser observadas também as diretrizes de saúde, segurança e meio 

ambiente da IFC para distribuição e transmissão de energia elétrica, que incluem 

informações relevantes à transmissão de energia entre uma instalação de geração 

e uma subestação localizada dentro de uma rede elétrica, além da distribuição de 

energia de uma subestação para consumidores localizados em áreas residenciais, 

comerciais e industriais.  

IFC PD6: Preservação da biodiversidade e manejo sustentável de recursos 

naturais  

O Padrão de Desempenho Nº 06 da IFC (IFC PD6) requer o equilíbrio entre 

conservação da biodiversidade e promoção do manejo sustentável dos recursos 

 
14  European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
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naturais. Os requerimentos da IFC PD6 são aplicados ao projeto em todos os 

habitats, a despeito de seu histórico anterior de degradação e de serem ou não 

legalmente protegidos.  

IFC PD7: Povos indígenas  

O Padrão de Desempenho Nº 07 da IFC (IFC PD7) assegura que o processo de 

desenvolvimento respeite a dignidade, os direitos humanos, as aspirações, culturas 

e a forma de vida baseada nos recursos naturais dos Povos Indígenas. O termo 

“Povos Indígenas” é usado em sentido amplo para referir-se a grupos sociais e 

culturais distintos, que apresentam, em diferentes graus, características como: (i) 

autoidentificação como membros de um grupo cultural indígena distinto e 

reconhecimento dessa identidade por outros;  (ii) ligação coletiva com habitats ou 

territórios ancestrais geograficamente distintos dentro da área do projeto e com os 

recursos naturais neles existentes; (iii) instituições culturais, econômicas, sociais ou 

políticas tradicionais, separadas daquelas da sociedade ou cultura dominante; ou 

(iv) idioma ou dialeto distinto, geralmente diferente do idioma ou idiomas oficiais do 

país ou da região onde residem.   

Para o Projeto Solário Carioca o PD7 não é aplicável por não haver indígenas na 

região de entorno que possam ser afetados pelo empreendimento. 

IFC PD8: Patrimônio Cultural  

O Padrão de Desempenho Nº 08 da IFC (IFC PD8) visa proteger o patrimônio 

cultural dos efeitos adversos das atividades relacionadas ao projeto e auxiliar em 

sua preservação e promover a partilha equitativa dos benefícios provenientes do 

uso do patrimônio cultural em atividades comerciais. Para o Projeto Solário Carioca 

o PD8 não é aplicável por não haver patrimônio cultural no entorno que possa ser 

afetado pelo empreendimento.  
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9.2. ANEXO 3: Diretrizes gerais e específicas de meio ambiente, 

saúde e segurança do Banco Mundial/IFC  

As Diretrizes Gerais sobre EHS da IFC apresentam os níveis e as medidas de 

desempenho ambiental e de saúde e segurança que são normalmente aceitáveis 

para a IFC e que geralmente são consideradas viáveis em novas instalações, a um 

custo razoável e com as tecnologias atualmente disponíveis, estando em linha com 

as melhores práticas internacionais.   

Em todos os casos em que a legislação e as normas brasileiras relacionadas a meio 

ambiente e saúde e segurança forem diferentes dos padrões, níveis e medidas 

especificados nas Diretrizes Gerais sobre Meio Ambiente e Saúde e Segurança da 

IFC, espera-se que o Projeto cumpra com os padrões mais exigentes entre as duas 

opções.  

Meio Ambiente  

Emissões atmosféricas e qualidade do ar   

A Seção 1.1 das Diretrizes Gerais sobre Meio Ambiente, Saúde e Segurança da IFC 

(IFC General EHS) apresenta os requisitos e diretrizes aplicáveis a 

empreendimentos e projetos com potencial geração de impactos sobre a qualidade 

do ar em todas as fases de seu ciclo de vida, incluindo orientações específicas para 

o gerenciamento e monitoramento dos impactos. Vale ressaltar que os padrões de 

qualidade do ar estabelecidos pela IFC (Tabela 1.1.1 da IFC General EHS) são mais 

restritivos que os previstos na legislação brasileira (Resolução CONAMA 03/90), 

bem como os padrões de emissões de fontes fixas.  

As principais fontes de emissões atmosféricas identificadas para o Projeto Solário 

Carioca serão oriundas, para a fase de construção, de fontes móveis como veículos 

e maquinário pesado, e de fontes fixas originadas por processos específicos, tais 

como produção de concreto. Instalações de geração de energia elétrica por 

combustão durante as fases iniciais de mobilização de canteiro também podem ser 

incluídas nesta categoria.   

O controle das emissões de material particulado durante a construção inclui ações-

padrão de controle ambiental, tais como a prática de umectação das vias de acesso 

e de pilhas de armazenamento de materiais, além dos equipamentos de controle de 

material particulado que devem ser previstos na central de concreto. Com relação 

às fontes móveis de poluição, a IFC recomenda a manutenção de máquinas, 

equipamentos e veículos em bom estado de conservação e a realização regular de 

revisão e reparo, treinamento dos motoristas, substituição de veículos antigos por 

novos, utilização de combustíveis menos poluentes, entre outras ações.   

Recomenda-se também a continuidade dos programas de monitoramento da 

concentração de material particulado de equipamentos de ciclo diesel, bem como 

de poeira gerada pela circulação de máquinas, equipamentos e veículos nas vias 

de acesso, áreas de escavação de solo e desmonte de rocha, central de concreto, 

entre outras instalações emissoras de material particulado, com a finalidade de 

proporcionar informações necessárias para avaliação da eficiência das estratégias 
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de gerenciamento dos impactos, inclusive aqueles relacionados com a saúde e 

segurança dos trabalhadores da construção.    

Qualidade da Água e Efluentes   

De acordo com as Diretrizes Gerais em SSM da IFC, os projetos com potencial 

geração de efluentes, esgoto sanitário e águas derivadas de escoamentos 

superficiais devem incorporar precauções necessárias para evitar, reduzir e 

controlar impactos adversos.   

Assim, a gestão ambiental deve incluir estratégias de conhecimento da qualidade, 

quantidade, frequência e das fontes de efluentes, planejar e realizar a segregação 

dos efluentes, identificar oportunidades de prevenção e/ou redução da poluição, e 

estar sempre em conformidade com os padrões de lançamento da IFC (Tabela 1.3.1 

das Diretrizes Diretrizes Gerais em SSM da IFC). Associado a isso, outras medidas 

podem ser aplicadas, como o uso eficiente da água, redução das perdas e do uso 

de materiais tóxicos, e uso de técnicas de tratamento.       

Os sistemas de tratamento de efluentes devem seguir os padrões de lançamento 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011 e pelas diretrizes da IFC, 

utilizando, para cada parâmetro, os limites mais restritivos de ambas.   

As recomendações da IFC para efluentes sanitários contemplam a segregação das 

águas residuárias, para garantir compatibilidade com o sistema de tratamento 

escolhido e o pré-tratamento de óleos e graxas. Além disso, a disposição do lodo 

proveniente do sistema de tratamento deverá ser realizada somente em áreas 

autorizadas.    

A qualidade da água e dos efluentes deve ser objeto de Programas de 

Monitoramento, com adequados recursos e gestão, considerando os seguintes 

elementos: parâmetros de qualidade indicadores de poluição, frequência de 

monitoramento de acordo com as frequências de lançamentos e variações 

sazonais, pontos de coleta com representativa localização e adequados métodos 

de coleta e análise.        

Conservação dos Recursos Hídricos  

As diretrizes para Conservação dos Recursos Hídricos previstas nas Diretrizes 

Gerais em SSM da IFC visam a promover a redução continuada do consumo e a 

economia dos custos dos processos de bombeamento, tratamento e disposição. 

Como recomendações gerais, a IFC destaca a coleta e o uso de água pluvial; 

concepção de projetos de controle de perdas e vazamentos; monitoramento do 

consumo de água, em especial em áreas que apresentam maiores usos, visando à 

identificação de vazamentos e à proposição de metas de redução.   

 A adoção de Boas Práticas Internacionais da indústria de construção também pode 

garantir reduções do consumo, como, por exemplo, manutenção regular dos 

encanamentos, identificação e reparo de vazamentos, interrupção do 

abastecimento de áreas inutilizadas, instalação de equipamentos com baixo 

consumo de água, como com fechamento automático, baixo fluxo e pressão.   

Gerenciamento de Materiais e Substâncias Perigosas   
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As diretrizes apresentadas pela IFC General EHS Guidelines para este tema 

aplicam-se a projetos que utilizam, armazenam ou manuseiam substâncias que 

representem riscos à saúde, ao meio ambiente e à propriedade. Para a construção 

do Projeto em questão, os principais materiais perigosos utilizados ou gerados são 

formados por hidrocarbonetos e derivados em geral, aditivos químicos de concreto, 

e outras substâncias químicas com menores volumes de utilização, tais como tintas, 

solventes, lâmpadas fluorescentes, resíduo de serviços de saúde e materiais 

contaminados por óleos e graxas. Não existe previsão de uso de equipamentos e 

materiais que utilizam metais pesados. No entanto, segundo o Produto 7, é possível 

a presença de chumbo e estanho devido às soldas e outros materiais usados 

normalmente em componentes eletroeletrônicos como cádmio e cobre, entre outros. 

 Visando a evitar e minimizar a geração de materiais perigosos e a ocorrência de 

acidentes, algumas medidas devem ser aplicadas, tais como: evitar ou minimizar ao 

máximo o uso de substâncias perigosas; utilizar técnicas de engenharia de controle 

(alarmes, equipamentos de contenção); e implantar gerenciamento de controle 

(procedimento de inspeções, comunicação e treinamentos).        

A IFC estabelece como diretriz a definição do nível dos riscos associados a cada 

substância ou material perigoso a partir de uma avaliação detalhada da FISPQ 

(Ficha de Informação sobre Segurança de Produto Químico), considerando o tipo e 

quantidade dos materiais necessários para o projeto, análise do potencial de 

derramamento e emissão, análise do potencial de reações não controláveis e 

análise do potencial das consequências, baseada nas características das 

substâncias e da área do projeto, nas áreas sensíveis, distâncias a outros 

estabelecimentos e nos recursos naturais.       

Nas instalações em que houver riscos de derramamentos de materiais perigosos, 

deve-se elaborar um Plano Emergencial de Prevenção e de Resposta, que inclua: 

(i) treinamento dos trabalhadores; (ii) programas de inspeção para manutenção da 

integridade mecânica e funcionamento dos equipamentos; (iii) elaboração de 

padrões para procedimentos operacionais; (iv) identificação da localização dos 

materiais perigosos e atividades associadas em um Mapa do Plano Emergencial; 

(v) descrição escrita das Atividades de Resposta; (vi) documentação sobre os 

equipamentos de proteção individual disponíveis, para controle de emergência e 

equipamentos de resposta; (vii) processo escrito dos parâmetros de segurança 

(riscos e perigos de substâncias químicas, especificações dos equipamentos de 

segurança); (viii) uso de acessórios e equipamentos para armazenamento, 

utilização e transporte adequados para cada tipo de material.  

Além dessas medidas, recomenda-se a segregação de materiais reativos, 

inflamáveis e explosivos; instalação de dispositivos automáticos de controle de 

chamas; previsão de aterramento e proteção contra raios para tanques e outros 

equipamentos com substâncias inflamáveis, com proibição de qualquer fonte de 

ignição; adequação dos volumes de materiais armazenados com as diretrizes 

legais. Em especial para tanques enterrados, recomendam-se paredes duplas ou 

revestidas, a aplicação de métodos de identificação de vazamentos, a instalação de 
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estruturas impermeáveis abaixo dos tanques, o monitoramento da superfície quanto 

a movimentos de terra, a integridade do tanque e a verificação da qualidade da água 

subterrânea.  

Outras ações importantes para a gestão de substâncias perigosas identificadas pela 

IFC são a participação dos trabalhadores nos programas de prevenção de 

acidentes, e a existência de mecanismos de controle que garantam a conformidade 

dos procedimentos de gestão das empresas contratadas com o Plano de Gestão de 

materiais perigosos elaborado para o projeto.      

Ruído   

Os padrões brasileiros e os da IFC estabelecidos para níveis de ruído ocupacional 

são compatíveis, conforme apresentado no Anexo 2. De acordo com as Diretrizes 

Gerais em SSM da IFC, os seguintes métodos de controle de ruído devem ser 

considerados no projeto: (i) seleção de equipamentos com menor potencial gerador 

de ruído; (ii) instalação de silenciadores de isolamento de vibração em 

equipamentos mecânicos; (iii) limite de horas de operação de específicas atividades 

e equipamentos, principalmente de fontes móveis; (iv) instalação de barreiras 

físicas; (v) alocação de instalações permanentes distante de comunidades; (vi) 

desenvolvimento de mecanismos de consulta pública e registro de reclamações, 

segundo pertinente.    

Gestão de Resíduos  

Os resíduos incluem lodo de sistemas de tratamento de água e efluentes e dos 

sistemas de separação de água e óleo (SAO), resíduos sólidos não perigosos 

(domésticos, de construção e demolição) e resíduos perigosos (Classe I, segundo 

a NBR 10.004/04). a IFC estabelece diretrizes gerais para instalações que geram 

ou armazenam resíduos, as quais devem incluir medidas de controle ambiental 

proporcionais aos riscos e impactos decorrentes, e estabelecer a gestão de 

resíduos baseada na hierarquia: prevenção, redução, reuso, restauração, 

reciclagem, coleta, e, finalmente, disposição.       

Nas Diretrizes Gerais em SSM da IFC são apresentadas sugestões para o 

planejamento da gestão dos resíduos, que incluem: (i) caracterização quanto sua 

composição, fonte, taxa de geração e requisitos legais; (ii) coleta de dados sobre os 

processos e fluxos de resíduos nas instalações; (iii) identificação de oportunidades 

de redução do volume gerado, de reuso e de reciclagem; (iv) definição de 

procedimentos operacionais de controle dos depósitos; e (v) definição de opções, 

procedimentos e controle operacional para o tratamento e disposição final.     

A gestão de resíduos deve seguir prioritariamente a estratégia da prevenção e 

redução de resíduos gerados, a partir de substituição de materiais por outros menos 

perigosos ou tóxicos, instituição de melhores práticas ambientais e práticas 

operacionais, incluindo inventário de controle e segregação dos resíduos. Os 

próximos níveis hierárquicos no sistema de gestão são reuso, restauração e 

reciclagem e, para tanto, deve-se avaliar os processos geradores de resíduos e 

identificar materiais com potencial para reaproveitamento ou reciclagem, 
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estabelecimento de metas de reciclagem associadas ao oferecimento de 

treinamentos e incentivos.   

Caso não seja possível a adoção das estratégias citadas anteriormente, os resíduos 

restantes devem ser objeto de tratamento e disposição final, de acordo com suas 

características e requisitos legais locais, devendo ser definidos métodos 

apropriados para cada categoria de resíduos. Com relação aos resíduos perigosos, 

a IFC indica como princípios a compreensão dos riscos associados, medidas de 

controle que garantam a conformidade dos procedimentos de tratamento e 

disposição utilizados por empresas contratadas, a aplicação de boas práticas 

internacionais e a compatibilidade entre as regulamentações locais e internacionais.   

O armazenamento de resíduos perigosos deve prevenir contaminação acidental do 

meio ambiente e o contato entre resíduos incompatíveis, e ser realizado em 

recipientes fechados e não submetidos a sol, vento ou chuva. Devem ser fornecidas 

informações sobre a compatibilidade química aos funcionários.   

Deve-se também restringir o acesso a áreas de armazenamento e promover a sua 

clara demarcação, evitar tanques/recipientes enterrados e realizar inspeções 

periódicas dessas áreas. Os recipientes de armazenamento secundário devem ter 

volumes no mínimo 110% maiores que os recipientes principais ou 25% da 

capacidade total de armazenamento. Além disso, na ausência de operadores 

licenciados e qualificados para disposição dos resíduos perigosos, os 

empreendedores devem considerar instalar no terreno sistemas de tratamento e 

reciclagem, e aterros sanitários.   

As Diretrizes Gerais em SSM da IFC apresentam ainda, como diretrizes, o 

monitoramento contínuo das medidas de controle, fontes geradoras, áreas de 

armazenamento e disposição, sistema de tratamento e a qualidade da água 

subterrânea, segundo pertinente.   

Áreas Contaminadas  

De acordo com Diretrizes Gerais em SSM da IFC, uma área é considerada 

contaminada quando possui concentrações de óleos ou de substâncias perigosas 

acima dos padrões locais e apresenta riscos à saúde e ao meio ambiente. Como já 

mencionado, deve-se evitar a contaminação por meio de medidas preventivas e de 

controle. Contudo, quando houver suspeita ou confirmação de contaminação, 

devem ser identificadas e corrigidas as causas.   

Construção e Descomissionamento  

Meio Ambiente  

No caso da usina fotovoltaica no Aterro Sanitário Santa Cruz, nas fases de 

construção e descomissionamento é comum a ocorrência de processos erosivos 

acarretados pela exposição do solo, o que pode ocasionar assoreamento e, 

consequentemente, impactos sobre a qualidade dos corpos d’água e sistemas 

biológicos associados. A fim de evitar a ocorrência desses impactos, recomenda-se 

uma série de medidas, tais como estabilização das áreas expostas com aplicação 

de cobertura vegetal; construção de valas, canais, bacias de contenção e sistema 

adequado de drenagem; limitação do uso das vias de acesso, reduzindo a indução 
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de processos erosivos; planejamento das atividades, de modo a evitar períodos de 

chuva forte; contorno ou minimização dos comprimentos e declividades de 

encostas; aplicação de medidas de curto prazo para estabilização de taludes e 

controle de sedimentos até a aplicação de medidas definitivas (ver Produto 7).     

Para a redução e controle das emissões e geração de resíduos e efluentes nas 

fases de construção e descomissionamento, devem ser consideradas as técnicas e 

recomendações mencionadas nas seções “Qualidade do Ar”, “Gestão de Resíduos” 

e “Qualidade da Água e Efluentes” das Diretrizes Gerais em SSM da IFC. 

Quanto ao potencial de liberação de produtos derivados do petróleo, devem ser 

empregadas técnicas de prevenção, redução e controle dos impactos decorrentes. 

Recomenda-se a utilização de equipamentos adequados para contenção de 

combustíveis e para armazenamento temporário de lubrificantes e óleos; uso de 

superfícies impermeabilizadas em áreas de abastecimento e transferência de 

fluídos; treinamento dos trabalhadores quanto ao manejo correto dessas 

substâncias; e fornecimento de equipamentos portáteis de contenção de vazamento 

e de limpeza.   

Com relação às áreas contaminadas, recomenda-se a adoção de algumas 

estratégias de gestão, principalmente antes das fases de construção e 

descomissionamento, como a compreensão prévia do histórico de uso e ocupação 

da região e a potencial presença de contaminação; a preparação de planos e 

procedimentos de resposta em casos de identificação de contaminação.  

Saúde e Segurança da Comunidade  

Os projetos devem implementar estratégias de gestão de riscos à comunidade 

associados às atividades de construção e descomissionamento, em conformidade 

com o IFC PD4. Essas estratégias devem incluir a definição de áreas de acesso 

restrito através de medidas administrativas e institucionais de controle, remoção de 

condições perigosas nas áreas de construção e que não podem ser efetivamente 

controladas pela restrição do acesso, bem como aplicação de medidas para 

prevenção de doenças e acidentes com veículos.   

Saúde e Segurança do Trabalhador   

De acordo com as Diretrizes Gerais sobre EHS da IFC, os trabalhadores e 

supervisores são obrigados a observar todas as medidas destinadas a eliminar, 

prevenir, reduzir e controlar os riscos relacionados à saúde e segurança dos 

trabalhadores. Ainda que os principais requisitos descritos nas Diretrizes Gerais 

sobre EHS da IFC tenham foco na operação de projetos, muitos desses aplicam-se 

também à fase de construção e descomissionamento.  

Saúde e Segurança do Trabalhador 

Para todas as fases do Projeto, a hierarquia de priorização de ações para o 

gerenciamento de riscos é plenamente compatível com o requerido pela Norma 

OSHAS 18001, e o Cliente deverá seguir a seguinte sequência de prioridades de 

atuação:   

● Eliminação do perigo / risco, através da remoção da atividade do processo 

de trabalho;  
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● Controle de perigos / riscos e das suas fontes, através de medidas de 

controle de engenharia;  

● Minimização de perigos / riscos através da implementação de sistemas de 

proteção coletiva e medidas de cunho administrativo;  

● Fornecimento e uso de equipamentos de Proteção Pessoal (EPIs).  

Conforme mencionado anteriormente, a aplicação das medidas de eliminação, 

prevenção, redução e controle de perigos e riscos relacionados com a segurança e 

saúde dos trabalhadores deve ser baseada em um estruturado e abrangente 

processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, com base em uma 

metodologia internacionalmente reconhecida para a avaliação da probabilidade e 

consequência dos riscos avaliados.   

Os principais requisitos relacionados à operação de canteiros de obras e instalações 

definitivas do Projeto são:  

● Integridade das estruturas do ambiente de trabalho, que devem ser 

projetadas para serem fáceis de limpar, possuir boas características de 

conforto térmico, iluminação, acústica e resistência a propagação de chamas 

em caso de incêndios;  

● Layout e mobiliário ergonomicamente adequados, incluindo, sempre que 

possível, medidas de acessibilidade a deficientes físicos;  

● Iluminação e sirenes para alertas de emergência, indicação de rotas de fuga 

e saídas de emergências bem dimensionadas e sinalizadas;   

● Requisitos para encerramento e desmobilização de instalações, em especial 

naquelas onde são armazenados produtos químicos, resíduos sólidos e 

líquidos, instalações de serviço de saúde, entre outras;   

● Medidas de proteção passiva e ativa de instalações para prevenção e 

combate a incêndios e explosões, tais como distanciamento de edificações, 

segregação de instalações que contenham fontes perigosas, uso de divisória 

/ parede corta fogo, uso de rede de detectores de fumaça, sistema de alarme 

contra incêndio e rede de hidrantes e/ou extintores de incêndios, etc;  

● Instalações sanitárias e áreas de vivência adequadamente dimensionadas e 

operadas;  

● Fornecimento de água potável;  

● Instalações de cozinha e refeitórios adequadamente dimensionadas e 

operadas;  

● Fornecimento de recursos humanos, materiais e metodológicos para 

atendimento a primeiros socorros e emergências médicas;  

● Instalação de ventilação geral exaustora / diluidora em ambientes confinados 

ou enclausurados.  

Os principais requisitos de treinamento na área de Saúde e Segurança requeridos 

pelas Diretrizes Gerais de EHS da IFC são:   

● Treinamentos de integração e específicos de Segurança e Saúde para os 

trabalhadores;  
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● Orientação e acompanhamento de visitantes;  

● Isolamento / identificação de áreas de risco (físicos, químicos, biológicos e 

radiológicos);  

● Sinalização de advertência e controle de acesso em áreas com riscos 

específicos, tais como: ruído, poeira, risco de acidentes com veículos, riscos 

químicos, riscos de incêndios e explosões, riscos elétricos, etc.  

Com relação ao gerenciamento das exposições dos trabalhadores a riscos 

ocupacionais diversos, as Diretrizes Gerais sobre EHS da IFC requerem que o 

Cliente assegure:   

● Gerenciamento de exposições ocupacionais a agentes físicos, com especial 

atenção a: (i) ruído ocupacional; (ii) vibrações; (iii) riscos elétricos; (iv) 

exposição a vapores metálicos e radiação não ionizante decorrentes de 

serviços de solda e trabalhos a quente; (v) riscos de acidentes com veículos, 

máquinas e equipamentos em geral; (vi) aspectos ergonômicos no ambiente 

de trabalho, tais como temperatura de conforto térmico, trabalhos repetitivos, 

levantamento de peso e iluminação no ambiente de trabalho; (vi) riscos 

elétricos, incluindo adoção de medidas de controle de riscos como a 

etiquetagem e bloqueio15 (locked out andtagged out).  

● Gerenciamento de exposições ocupacionais a agentes químicos, com 

especial atenção a: (i) manuseio de produtos químicos potencialmente 

tóxicos, oxidativos, corrosivos, explosivos ou reativos; (ii) gerenciamento da 

exposição a agentes químicos decorrentes de atividades de manuseio e 

aplicação de produtos químicos, devendo ser empregados os Limites de 

Exposição Ocupacional a Agentes Químicos (TLVs), publicado anualmente 

pela American Conference Of Industrial Hygienists (ACGIH), que em muitos 

casos podem ser mais restritivos que os limites de exposição ocupacional 

estabelecidos na legislação brasileira (NR-15).   

● Gerenciamento de exposições ocupacionais a agentes biológicos, em 

especial para os trabalhadores envolvidos com a área de saúde ocupacional, 

limpeza, produção e fornecimento de alimentos, além daqueles que 

trabalham com coleta, armazenamento, transporte e destinação final de 

resíduos. Nesses casos, a IFC também exige que sejam observados os 

Limites de Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos (BEIs), publicado 

anualmente pela (ACGIH).   

 
15 a IFC, através das Diretrizes Gerais sobre EHS, recomenda que o Cliente se paute nos requisitos da Canada Standards 

Association CSA Z460 sobre controle de riscos elétricos (control of hazardous energy - Lockout And Other Methods), 

equivalente ISO ou em outras normas emitidas pela American National Standards Institute (ANSI Standard). 



 

118 

 

  

● O gerenciamento de exposições ocupacionais a agentes radiológicos é 

aplicável aos trabalhadores de saúde envolvidos na operação de 

equipamentos de raio-X, emissores de radiação ionizante16.  

● Fornecimento e utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como 

último recurso no gerenciamento de exposição a agentes ocupacionais.   

● Para o gerenciamento de trabalhos especiais, tais como trabalhos em altura, 

trabalhos a quente, trabalhos em espaços confinados, atividades de 

mergulho, em escavações onde possa haver riscos de soterramento / 

desmoronamento, no manuseio e transporte de explosivos e em quaisquer 

locais onde possa haver atmosfera IPVS17 ou muito acima dos limites de 

exposição ocupacional expressos pela ACGIH, como, por exemplo, em áreas 

de solda e oxi-corte, cabines de pintura, galpões de jateamento ou em 

espaços confinados, o Cliente deverá instituir uma Permissão de Trabalho 

Especial, além das medidas de gerenciamento de riscos que forem 

pertinentes a cada situação.  

O monitoramento dos agentes físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente 

de trabalho deverá contar com medições ocupacionais periódicas, assim como o 

monitoramento da saúde ocupacional dos trabalhadores por meio de exames 

ocupacionais periódicos, análise da prevalência de doenças ocupacionais, 

endêmicas e induzidas pelo Projeto, além dos demais indicadores do Sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde do Trabalhador e da Comunidade.   

O Cliente deverá apresentar periodicamente as suas estatísticas de incidentes, 

acidentes e doenças ocupacionais com análise e investigação de causas e 

estabelecimento de medidas de prevenção e controle. Esses dados e os demais 

indicadores do Sistema de Gestão devem ser sistematicamente divulgados a todos 

os níveis da estrutura de gestão e a outras Partes Interessadas externas à empresa, 

segundo pertinente.  

Segurança e Saúde da Comunidade  

Além dos critérios de Segurança e Saúde da Comunidade estabelecidos no IFC 

PD4, a Seção 3.0 das Diretrizes Gerais de EHS da IFC requer que o Cliente 

desenvolva e aplique um Plano de Gerenciamento de Riscos para a Comunidade 

que inclua, pelo menos, os seguintes requisitos principais:  

● Gerenciamento dos impactos na disponibilidade e qualidade da água 

utilizada pela comunidade;  

● Segurança das estruturas do Projeto;  

● Gerenciamento dos impactos na qualidade do ar;  

 
16 Consultar a Tabela 2.6.1 (página 73) da Seção 2.0 das Diretrizes Gerais de EHS da IFC disponível gratuitamente no site 

da IFC.  

17 Imediatamente perigoso à Saúde e à Vida, conforme definição do National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH). 
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● Gerenciamento de riscos durante transporte e manipulação de explosivos e 

produtos químicos, em especial durante o transporte e interceptação de 

comunidades;  

● Segurança no tráfego de veículos e equipamentos, em especial nas vias 

públicas, vias particulares e locais onde haja interceptação de comunidades 

e instalações públicas, tais como hospitais, escolas, creches, postos de 

saúde, etc;  

● Prevenção de doenças que possam ser induzidas pelo projeto, em especial 

as doenças endêmicas, relacionadas a impactos esperados ou não pelo 

Projeto (ex: alterações na qualidade do ar por poeira, ruído e vibrações), 

doenças sexualmente transmissíveis, etc.  

Plano de Prevenção e Resposta para Situações de Emergência  

É importante que o Cliente desenvolva um Plano de Prevenção e Resposta para 

Situações de Emergência baseado em metodologias internacionalmente 

reconhecidas18, abrangendo todos os prováveis cenários ou hipóteses acidentais 

que possam afetar, direta ou indiretamente, a segurança e a saúde da comunidade. 

Procedimentos e práticas para preparação e resposta a emergências químicas 

devem ser exigidos em contrato de fornecedores de produtos perigosos em geral, 

conforme requerido no arcabouço legal brasileiro.   

O Plano de Prevenção e Resposta para Situações de Emergência deve incluir pelo 

menos:   

● Procedimentos para: (i) informar às agências públicas e de emergência de 

resposta; (ii) registrar por escrito as ações de  primeiros socorros e 

tratamento médico de emergência; (iii)  adotar as medidas de resposta 

pertinentes; (iv) revisão e atualização do Plano;   

● Equipamento de emergência: o plano deve incluir procedimentos para o 

uso, inspeção, testes e manutenção dos equipamentos;  

● Formação: os trabalhadores envolvidos devem receber formação sobre o 

adequado desencadeamento das ações de Prevenção e Resposta a 

Situações de Emergência previstas no Plano.   

 

 

  

 
18 O processo de identificação e avaliação de riscos deverá ser conduzido por profissionais especializados com base em 

metodologias internacionalmente reconhecidas tais como a Análise de Riscos e Operabilidade (HAZOP), a Análise de Modos 

e Efeitos de Falhas (FMEA) e os Estudos de Identificação de Riscos (HAZID). A probabilidade dos eventos e a magnitude 

dos danos deverá ser mensurada, sempre que possível, com base em metodologias internacionalmente reconhecidas.  
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9.3. ANEXO 4: Diretrizes para a elaboração de Plano de 

Engajamento das Partes Interessadas, parte importante de 

processos de avaliação de impacto social e de governança 

e que deve acompanhar as fases de planejamento, 

implantação e operação de um empreendimento. Inclui 

subsídios para a definição de estratégia de comunicação 

social e consulta pública acerca das ações do projeto. 

A importância do envolvimento aberto e transparente entre o empreendedor e as 

partes interessadas é considerado um elemento essencial das boas práticas 

internacionais. O engajamento eficaz das partes interessadas pode melhorar a 

sustentabilidade ambiental e social dos projetos, aprimorar sua aceitação e 

contribuir significativamente para o sucesso da concepção e implementação. 

As diretrizes aqui reunidas para elaboração de Plano de Engajamento das Partes 

Interessadas (PEPI) - (SEP na sigla em inglês para Stakeholder Engagement Plan) 

são baseadas nas Notas de Orientação sobre a aplicação da Estrutura Ambiental e 

Social (EAS) - (ESF na sigla em inglês para Environmental and Social Framework) 

do Banco Mundial (2018). 

A) Sobre o a importância do Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI) 

● O engajamento das partes interessadas é um processo inclusivo, conduzido 

ao longo do ciclo de vida do projeto. Onde adequadamente projetado e 

implementado, apoia o desenvolvimento de relacionamentos fortes, 

construtivos e responsáveis, importantes para o gerenciamento bem-

sucedido dos riscos ambientais e sociais de um projeto. O envolvimento das 

partes interessadas é mais eficaz quando começado no estágio inicial do 

processo de desenvolvimento do projeto e é parte integrante das decisões 

iniciais do projeto e da avaliação, gerenciamento e monitoramento dos riscos 

e impactos ambientais e sociais do projeto. 

B)  Sobre a definição de Partes Interessadas 

● Parte interessada refere-se a indivíduos ou grupos que: 

○ São afetados ou provavelmente serão afetados pelo projeto (partes 

afetadas pelo projeto); e 

○ Podem ter interesse no projeto (outras partes interessadas). 

● O termo “partes afetadas pelo projeto” inclui aquelas que provavelmente 

serão afetadas pelo projeto devido a impactos reais ou riscos potenciais ao 

seu ambiente físico, saúde, segurança, práticas culturais, bem-estar ou 

meios de subsistência. Essas partes interessadas podem incluir indivíduos 

ou grupos, incluindo comunidades locais. 

● O termo “outras partes interessadas” referem-se a indivíduos, grupos ou 

organizações com interesse no projeto, que podem ser devidos ao local do 

projeto, suas características, seus impactos ou questões relacionadas ao 

interesse público. Por exemplo, essas partes podem incluir reguladores, 



 

121 

 

  

funcionários do governo, setor privado, comunidade científica, acadêmicos, 

sindicatos, organizações de mulheres, outras organizações da sociedade 

civil e grupos culturais. 

● Para ambos os grupos, deve-se considerar especialmente os interessados 

que podem estar em desvantagem ou vulnerabilidade. 

C)  Sobre a definição de Engajamento das Partes Interessadas 

● O engajamento das partes interessadas é o processo contínuo e iterativo 

pelo qual o empreendedor identifica, comunica e facilita um diálogo 

bidirecional com as pessoas afetadas por suas decisões e atividades, bem 

como com outros interessados na implementação e nos resultados de suas 

decisões e pelo projeto. Ele leva em consideração as diferentes 

necessidades de acesso e comunicação de vários grupos e indivíduos, 

especialmente os mais desfavorecidos ou vulneráveis, incluindo a 

consideração dos desafios de comunicação e de acessibilidade física. O 

engajamento começa o mais cedo possível na preparação do projeto, porque 

a identificação e a consulta antecipadas das partes afetadas e interessadas 

permitem que as visões e preocupações das partes interessadas sejam 

consideradas no design, implementação e operação do projeto. 

● O engajamento significativo das partes interessadas ao longo do ciclo do 

projeto é um aspecto essencial do bom gerenciamento de projetos e oferece 

oportunidades para os empreendedores aprenderem com a experiência, o 

conhecimento e as preocupações das partes interessadas e afetadas, além 

de gerenciar suas expectativas, esclarecendo a extensão das 

responsabilidades do empreendedor. 

D) Sobre o período de Engajamento das Partes Interessadas 

● O ciclo de vida do projeto começa com a identificação de um projeto 

proposto; prossegue com o desenvolvimento do projeto, a avaliação 

econômica, financeira e ambiental e social; e implementação de projetos; e 

termina com o encerramento e desativação do projeto. O engajamento das 

partes interessadas relacionadas ao projeto começa na identificação do 

projeto e continua até o fechamento do projeto. A extensão do compromisso 

é determinada pela importância dos riscos e impactos ambientais e sociais 

do projeto e pelo nível de preocupação expresso pelas partes interessadas. 

Dado que o engajamento das partes interessadas melhora a qualidade da 

implementação do projeto e constrói confiança com as comunidades 

afetadas e outras partes interessadas, os projetos com alto e substancial 

risco ambiental e social devem incluir vários pontos formais de engajamento, 

bem como a disseminação contínua de informações ao longo do ciclo do 

projeto. Projetos com risco moderado e baixo devem incluir vários pontos de 

engajamento no princípio, e idealmente, mais de um ponto de engajamento 

durante a implementação do projeto. 

E)  Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI) 
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● Sobre o escopo do PEPI: descreve o momento e os métodos de engajamento 

com as partes interessadas durante o ciclo de vida do projeto, distinguindo 

entre as partes afetadas pelo projeto e outras partes interessadas. O PEPI 

também descreverá o alcance e o cronograma das informações a serem 

comunicadas às partes afetadas pelo projeto e outras partes interessadas, 

bem como o tipo de informação a ser solicitada. 

● Sobre o processo de elaboração: o processo de preparação do PEPI é 

inclusivo, e a versão preliminar do PEPI é elaborada para acomodar as 

necessidades e circunstâncias de diferentes partes interessadas, prestando 

atenção especial a indivíduos ou grupos em desvantagem ou vulnerabilidade 

identificados. 

● Sobre o objetivo do PEPI: identificar as informações e os tipos de interação 

a serem realizados em cada fase do projeto, considerar e abordar os desafios 

de comunicação e acessibilidade física das partes interessadas e incluir 

qualquer outro envolvimento das partes interessadas exigido por diretrizes e 

normativas. 

● Sobre o conteúdo do PEPI: conforme apropriado para a natureza e escala do 

projeto e seus possíveis riscos e impactos, o PEPI incluirá: 

○ descrição do projeto com seus impactos ambientais e sociais 

previstos, como conhecidos na época; 

○ lista dos grupos de partes interessadas identificados, incluindo 

indivíduos ou grupos desfavorecidos ou vulneráveis; 

○ programa de engajamento de partes interessadas proposto incluindo: 

(i) as partes envolvidas serão engajadas, (ii) como as partes 

interessadas serão notificadas, (iii) métodos de participação, (iv) lista 

de informações / documentos que serão de domínio público, (v) 

idiomas em que estarão disponíveis, (vi) duração do período de 

consulta, e  (vii) oportunidades para comentários e devolutivas; 

○ indicação dos recursos necessários e das responsabilidades pela 

implementação das atividades de engajamento das partes 

interessadas; 

○ descrição sumária do mecanismo de queixas e denúncias; e 

informações e processos de contato para partes interessadas obterem 

mais informações (canais de comunicação contínuos). 

● Sobre o formato do PEPI: o PEPI é proporcional ao impacto ambiental e 

social antecipado do projeto proposto e às preocupações das partes 

interessadas em relação aos riscos e impactos associados ao projeto. 

Nos casos em que os elementos do PEPI estão incluídos nos estudos de 

impacto social e ambiental, é importante garantir que os acordos 

específicos de engajamento das partes interessadas sejam comunicados 

em formatos adequados e compreensíveis para as partes interessadas 

identificadas. Isso pode incluir, por exemplo, um folheto informativo, um 

folheto ou transmissões de rádio que alerta as partes interessadas sobre 



 

123 

 

  

as informações a serem fornecidas, além de locais de reuniões de 

consulta, canais para comentários, prazos para comentários, informações 

de contato e um resumo das informações sobre os mecanismos de 

queixas e denúncias. 

● Sobre atualização do PEPI: como as circunstâncias do projeto e as 

preocupações das partes interessadas podem mudar ou surgir novas, o 

envolvimento das partes interessadas é conduzido durante todo o ciclo 

do projeto. O PEPI pode precisar ser atualizado durante a implementação 

do projeto. Isso permite melhorar a implementação do projeto com base 

no feedback das partes interessadas e no gerenciamento proativo das 

preocupações. 

● Sobre o acesso ao PEPI: o PEPI é disponibilizado às partes interessadas 

em formatos acessíveis e por meio de canais apropriados para elas. As 

partes interessadas podem ser notificadas da publicação do PEPI através 

de várias vias apropriadas, que podem incluir sites, pôsteres, rádio, mídia 

social ou outros canais adequados no contexto local. 

● Sobre o processo de comentários e devolutiva da versão preliminar do 

PEPI: conforme relevante para o projeto, a versão preliminar do PEPI 

convida comentários sobre aspectos, tais como: 

○ a precisão da lista de partes interessadas identificadas; 

○ os métodos propostos de notificação e participação (por exemplo, 

onde reuniões e workshops podem ser realizados e como se 

comunicar com grupos desfavorecidos ou vulneráveis); 

○ a extensão e o formato propostos do trabalho (por exemplo, o tipo 

de reuniões e a duração do período de consulta); e 

○ o formato e o idioma das informações a serem fornecidas. 

Os comentários das partes interessadas sobre esses aspectos são revisado e 

incorporado ao PEPI, conforme apropriado. Se alterações significativas forem feitas 

no PEPI, um PEPI revisado será divulgado publicamente. 

F)  Fases do Empreendimento para Engajamento das Partes Interessadas 

Fase de Preparação (Planejamento) do Empreendimento: 

● Etapa Mapeamento e Análise das Partes Interessadas - o processo para 

identificar as partes interessadas inclui o seguinte, conforme apropriado: 

○ Primeiro, no início da avaliação ambiental e social do projeto, o 

empreendedor desenvolve uma lista de partes afetadas pelo 

projeto e outras partes interessadas, prestando atenção especial à 

identificação de grupos desfavorecidos ou vulneráveis. As 

informações de qualquer avaliação preliminar de impacto social 

podem informar essa lista. 

○ Segundo, outras partes interessadas são identificadas listando 

grupos de interesse relevantes e considerando questões 

históricas, relações sociais, relacionamentos entre as 

comunidades locais e o implementador do projeto e quaisquer 
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outros fatores relevantes relacionados ao setor e ao local que 

ajudem a antecipar locais e externos respostas ao projeto. 

○ Terceiro, é aconselhável conduzir discussões com representantes 

das partes interessadas identificadas e com pessoas informadas 

sobre os contextos local, país e setor. Em algumas circunstâncias, 

as pesquisas de mídia e mídia social podem ajudar a verificar a 

lista e identificar outras partes afetadas ou interessadas no projeto 

e entrar em contato com elas. Atenção específica deve ser dada à 

identificação de quaisquer grupos desfavorecidos ou vulneráveis. 

● Fase de Implementação do Empreendimento e mecanismos de 

reclamação e denúncia: 

○ O empreendedor continuará a se envolver e fornecer informações 

às partes afetadas pelo projeto e a outras partes interessadas 

durante todo o ciclo de vida do projeto, de maneira apropriada à 

natureza de seus interesses e aos riscos e impactos ambientais e 

sociais potenciais do empreendimento. 

○ À medida que a implementação de um empreendimento progride, 

novos impactos podem surgir, enquanto outros podem ser 

eliminados. Os empreendedores fornecem atualizações regulares 

às partes interessadas sobre o desempenho do empreendimento 

e mudanças no escopo ou cronograma, seguindo os 

procedimentos acordados no PEPI. 

○ O empreendedor continuará conduzindo o engajamento das partes 

interessadas de acordo com o PEPI e se baseará nos canais de 

comunicação e engajamento já estabelecidos com as partes 

interessadas. Em particular, o empreendedor buscará devolutivas 

das partes interessadas sobre o desempenho ambiental e social 

do projeto e a implementação das medidas de mitigação 

planejadas. 

○ Se houver mudanças significativas no empreendimento que 

resultem em riscos e impactos adicionais, particularmente para as 

partes afetadas pelo empreendimento, o empreendedor fornecerá 

informações sobre esses riscos e impactos e consultará as partes 

afetadas sobre como esses riscos e impactos serão mitigados. O 

divulgará, divulgará um plano com as medidas de mitigação 

atualizado, estabelecendo quaisquer medidas adicionais. 

○ As devolutivas contínuas das partes interessadas são úteis para 

monitorar riscos e impactos e para avaliar a eficácia das medidas 

projetadas para mitigar riscos e impactos ambientais e sociais. 

Também podem ser usadas consultas para avaliar se os requisitos 

dos planos em relação às medidas de mitigação foram cumpridos, 

se surgiram problemas adicionais e como eles foram abordados. 
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○ O empreendedor responde às preocupações e queixas das partes 

afetadas pelo projeto relacionadas ao desempenho ambiental e 

social do projeto em tempo hábil. Para esse fim, o empreendedor 

propõe e implementa um mecanismo de reclamações e denúncias 

para receber e facilitar a resolução de tais preocupações e queixas. 

○ Um mecanismo de reclamação e denúncia é um sistema, processo 

ou procedimento acessível e inclusivo que recebe e age de acordo 

com reclamações e sugestões de melhoria em tempo hábil e 

facilita a resolução de preocupações e reclamações que surjam em 

conexão com um empreendimento. Um mecanismo eficaz de 

queixas fornece reparação às partes afetadas pelo projeto e ajuda 

a resolver os problemas desde o início. 

G) Pontos de Atenção: 

● Dependendo do contexto social, mulheres, crianças, jovens e idosos, ou 

outros grupos, podem precisar ser considerados grupos de partes 

interessadas circunscritos em si próprios, e formatos de consulta para os 

grupos em separado podem ser necessários para capturar sugestões e 

preocupações. 

● As partes interessadas podem participar do processo de engajamento a 

qualquer momento, mesmo que não tenham sido previamente 

identificadas como partes interessadas. 

● Partes afetadas pelo projeto (indivíduos ou grupos) que, devido às suas 

circunstâncias particulares, podem estar em desvantagem ou 

vulnerabilidade serão identificadas. Com base nessa identificação, o 

empreendedor identifica ainda indivíduos ou grupos que possam ter 

preocupações e prioridades diferentes sobre o projeto, os impactos, 

mecanismos de mitigação e benefícios, e quem pode exigir formas 

diferentes ou separadas de envolvimento. Um nível adequado de 

detalhes será incluído na identificação e análise das partes interessadas, 

a fim de determinar o nível de comunicação adequado ao projeto. 

● Vários tipos de barreiras podem influenciar a capacidade de grupos 

desfavorecidos ou vulneráveis de articular suas preocupações e 

prioridades sobre os impactos do projeto. Essas barreiras podem estar 

ligadas a fatores sociopolíticos, sociais, educacionais ou práticos. Por 

exemplo, podem existir barreiras para minorias étnicas, linguísticas e 

religiosas; famílias de baixa renda; mulheres; juventude; pessoas com 

mobilidade reduzida; ou pessoas com deficiência. Uma série de 

estratégias pode ser implementada para mitigar esses obstáculos, 

concentrando-se em questões de acessibilidade, comunicação, 

empoderamento e / ou confidencialidade. 

● É importante implementar medidas para garantir que as partes 

interessadas, e especialmente os grupos vulneráveis e desfavorecidos, 
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possam participar com segurança das consultas e que as consultas sejam 

livres de coerção e coação. 

● Dependendo da significância potencial dos riscos e impactos ambientais 

e sociais, empreendedor pode ser solicitado a contratar especialistas 

independentes para auxiliar na identificação e análise das partes 

interessadas, a fim de apoiar uma análise abrangente e o desenho de um 

processo de engajamento inclusivo. 

● Todas as opiniões serão consideradas, incluindo as de indivíduos ou 

grupos desfavorecidos ou vulneráveis. Para apoiar isso, é útil mapear 

cuidadosamente as estruturas da comunidade, usar diversos métodos de 

identificação de líderes e seguir sistemas e processos que promovam a 

responsabilidade daqueles identificados como representantes da 

comunidade. Essa consideração pode levar em consideração o grau de 

autoridade e legitimidade que residem nesses representantes. As boas 

práticas sugerem que, desde que um grupo de partes interessadas 

ofereça uma perspectiva relevante para o projeto, suas opiniões devem 

ser consideradas. 

● Um processo de engajamento inclusivo deve capacitar todas as partes 

interessadas a participar. Essa participação inclui envolvimento 

sistemático, por exemplo, com mulheres, crianças, jovens, idosos, 

pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis ou desfavorecidos. 
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9.4. ANEXO 5: Lista de partes interessadas entrevistadas 

entre 01/07/2020 e 03/08/2020  

 

Parte Interessada Número de 

representantes 

C40 Climate Finance Facility - CFF 1 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB/PMRJ 1 

Consultoria de Comunicação contratada pela CFF 1 

Equipe do Estudo de Gênero 2 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GiZ 1 

Instituto de Estudos e Soluções Solares - IESS 2 

Instituto Pereira Passos - IPP 1 

Morador do entorno imediato do empreendimento 2 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH / 

Subsecretaria de Políticas para Mulher – SUBPM / PMRJ 

2 

Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL / Subsecretaria de Planejamento e 

Acompanhamento de Resultados – SUBPAR / PMRJ 

1 

Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL / Subsecretaria de Comunicação 

Governamental – SUBCG / PMRJ 

1 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação – SMIHC / 

RioUrbe - PMRj 

1 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMAC/PMRJ 2 

Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU 3 
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9.6. ANEXO 6: Protocolo Geral para as entrevistas  

Projeto Solário Carioca 

Entrevistas exploratórias com partes interessadas do projeto (via remota). 

Objetivos: (i) primeiro contato com entrevistada(o), (ii) conhecer expectativas sobre 

o empreendimento, (iii) levantar informações técnicas sobre o projeto, (iii) identificar 

percepções de riscos e benefícios, (iv) mapear fontes de dado secundário para 

estudo social e, (V) mapear partes interessadas relevantes. 

Metodologia: (i) abertura da conversa com apresentações pessoais e do propósito 

do encontro, acordos iniciais, como Termos de Consentimento, lido e esclarecido 

no momento (check-in); (ii)apresentação de perguntas orientadoras para iniciar a 

conversa; (iii) visitar blocos temáticos conforme relevância para papel da parte 

interessada no projeto e seus interesses; (iv) registro das falas manualmente, sem 

gravação de áudio ou vídeo; (v) elaboração de relato a partir da estrutura do 

Protocolo Geral; (vi) análise qualitativa das narrativas e; (vii) sistematização 

qualitativa dos achados. 

Bloco A 

Apresentações pessoais, esclarecimento da entrevista e estudo social, leitura 

e aceite do Termo de Consentimento (Check-in). 

Exemplo: 

a)  Como você chega hoje nesta conversa? Quais são suas expectativas? 

Bloco B 

Apresentação do papel institucional da organização entrevistada no projeto, 

papel e funções do(a) entrevistado(a) e histórico de atuação. 

Exemplos: 

a)  Conte-me um pouco de sua experiência na (instituição) do Rio de Janeiro 

e seu envolvimento no projeto Solário Carioca. Quais suas atividades? 

b)  Sobre os espaços públicos/territórios nos quais as usinas serão 

instaladas e comunidade do entorno, busca-se compreender como a 

(instituição) atua, se atua, nesses espaços públicos/territórios. 

Bloco C 

Definições técnicas do projeto e expectativas de benefícios e resultados 

Exemplos: 

a)  Quais são as expectativas da (instituição) para as usinas fotovoltaicas? 

b)  Do ponto de vista técnico, o que vocês já possuem como desejos e 

definições para o projeto? 

c)  Quais benefícios para cidade e entorno? 

d)  Quais objetivos da (instituição) e resultados esperados? 

e)  Quais critérios para escolha dos territórios? 

f)   Qual previsão de mão-de-obra? 

Bloco D 

Linha de base, dados socioeconômicos e descrição do entorno 

Exemplo: 
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a)  Quais aspectos ambientais e sociais são monitorados no entorno? 

b)  Quais marcadores de vulnerabilidade? 

c)  Histórico de conflitos nos territórios. Existem? Quais? 

Bloco E 

Interfaces com questões sociais e os respectivos riscos e impactos prováveis. 

Exemplos: 

a)  Frente a experiência de vocês, quais pontos de atenção sugere monitorar, 

o que lhes chama atenção? 

b)  Potenciais riscos para as usinas fotovoltaicas? 

c)  Para o entorno?  

Bloco F 

Percepções das partes interessadas 

Exemplo: 

a)  Quais são as percepções de risco para o entorno? 

b)  O projeto é conhecido? 

c)  Como é visto pelas partes interessadas potencialmente afetadas? 

d)  Quem são elas?  

e)  Qual a percepção da população? 

f)  Quais canais de comunicação são disponibilizados? 

Bloco G 

Recomendações de estudos e demais fontes de dados secundários. 

Bloco H 

Indicação de instituições, grupos de interesse e atores sociais a serem 

mapeados e potencialmente entrevistados. 

Bloco I 

Próximos Passos 
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