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Equipe técnica multidisciplinar

Consórcio WALM - BIOTA
responsável pela realização dos estudos

• Biólogos
• Geólogos
• Geógrafos
• Comunicadores
• (florestal; ambiental; civil;Engenheiros  

agrônomo)
• Arquiteta
• Médico
• Antropólogo, entre outros



Cronograma

2018 2018-2021 2022 2023

Planejamento dos  
estudos

Diagnóstico da  
região

proposição de  
programas  

socioambientais

Conclusão  
EIA/Rima

Plano de Comunicação e Relacionamento

Sitio do projeto na internet  
Escritório de apoio local

Reuniões  

Oficinas

Entrevistas Palestras

EIA/Rima e estudos associados

Avaliação de  
impactos e



Levantamentos de campo

Aspectos físicos

Aspectos  
socioeconômicos

Aspectos

bióticos



Como é feito o diagnóstico?

Tem presença de técnicos na região para:

• Reconhecimento da região
• Coleta de material (solo, amostras de água, sedimento e 

outros)
• Realização de entrevistas com moradores, pescadores, 

comerciantes, representantes de instituições (governo, 
universidades, hospitais, associações e outras)

Também são realizadas pesquisas nas bibliotecas, na internet e 
em outras fontes de informação para conhecer os estudos já 
realizados sobre a região do empreendimento



Malha amostral (ecossistemas aquáticos)



Malha amostral (ecossistemas aquáticos)



Malha amostral (ecossistemas aquáticos)



Malha amostral (ecossistemas terrestres)



Abertura dos módulos
Janeiro a julho de 2019

Autorização  
para  

Supressão de  
Vegetação -

ASV n.
1346/2018

Autorizações e aprovações



Autorização de  
Captura, Coleta  
e Transporte de  

Material  
Biológico - Abio  
(Retificação) n.

1040/2019 –
Ecossistemas

Terrestres

Início das campanhas

Autorizações e aprovações

Abril de 2019



Plano de  
trabalho para  
avaliação do  

potencial  
malarígeno

Início das campanhas

Autorizações e aprovações

Abril de 2019



Autorização 
de  Captura, 

Coleta  e 
Transporte de  

Material  
Biológico –

Abio n.
1134/2019 –
Ecossistemas

Aquáticos

Início das campanhas

Autorizações e aprovações

Outubro de 
2019



Projeto para  
Avaliação de  
Impacto no  
Patrimônio  

Arqueológico
Portaria 

n°34, de 17 
de maio de 

2019 e 
Portaria n°
79 de 18 de 

dezembro de 
2019

Início das campanhas

Autorizações e aprovações

1° Campanha –
julho/2019

2° Campanha –
outubro/2019
3° Campanha –
fevereiro/2020



Plano  
Cadastral –
Novembro 
de 2019

Início do cadastro 
socioeconômico

Autorizações e aprovações

Dezembro
2019



04 e 05/
2018

06 e  
07/2018

09/2018

10 e  
11/2018

Campo de  
Reconhecimento e  

sobrevoo 03/2018
Levantamento de  

marcos e serviços de
hidrometria.

Contatos e autorização  
proprietários de terras

- implantação dos  
módulos

Mobilização e execução  
reuniões de  

comunicação do início  
dos estudos.

Contatos e autorização  
proprietários de terras -

implantação dos  
módulos

Campo meio físico +  
Trabalhos específicos de  

espeologia e  
paleontologia+

Campo exploratório meio  
socioeconômico (coleta de  

dados sobre pesca)

Campo exploratório  
povos e  

comunidades  
tradicionais e  

recursos pesqueiros

Atividades realizadas

04 e  
05/2018

03/2018



Campanhas de 
campo 1 e 2 para 
levantamento do 

Potencial Malarígeno

04-05 e 
09-10/2019 Campanha  de campo 1 

para o levantamento dos 
ecossistemas terrestres 
(flora e fauna, módulos 
terrestres e insulares)

Atividades realizadas

10-11/2019

05/2020

12/2019

Campanha de campo 1 
para o levantamento 

dos ecossistemas 
aquáticos (fauna e 

ictiofauna)

Campanha de campo 
3 para levantamento 

do Potencial 
Malarígeno

05-07/2020

Campanha de campo 2 
e 3 para o 

levantamento dos 
ecossistemas aquáticos 

(fauna e ictiofauna)

Campanha  de campo 2 
para o levantamento dos 
ecossistemas terrestres 
(flora e fauna, módulos 
terrestres e insulares)01-02/2020



1° Campanha 
Arqueologia

07/2019

2° Campanha 
Arqueologia

Atividades realizadas

10/2019

12/2019

3° Campanha 
Arqueologia

05-07/2020

Início Cadastro 
Socioeconômico

02/2020



Levantamentos
do Potencial 
Malarígeno



Levantamentos
dos ecossistemas 

terrestres



Levantamentos
dos ecossistemas 
aquáticos - fauna



Levantamentos dos 
ecossistemas aquáticos 

- ictiofauna



Levantamentos
de  marcos e  
hidrometria



Colônias e  
associações de  

pesca



Recursos pesqueiros



Povos e  
Comunidades  
Tradicionais

Povos e  
Comunidades  
Tradicionais



Povos e  
Comunidades  
Tradicionais

Campo 
Arqueologia



Povos e  
Comunidades  
Tradicionais

Cadastro 
Socioeconômico



Que perguntas precisamos responder na fase de 
avaliação de impactos

• Que impactos serão gerados pela usina?

• Quantas pessoas serão afetadas? Quem são essas pessoas? Onde vivem?

• Haverá impacto na infraestrutura local (escolas, hospitais, postos de saúde, 
estradas, outros)?

• Como ficará a qualidade da água do rio Branco? Haverá impactos nos 
lavrados? Nos poços de captação de água? Nas lagoas?

• Que espécies de plantas, peixes ou outros animais serão impactados?

• As Unidades de Conservação e as populações localizadas abaixo de 
Caracaraí serão afetadas?

• Que atividades econômicas serão afetadas (pesca, comércio, turismo, 
outras)?

• Haverá impactos na saúde da população?

• (...)



O que fazer com todos os impactos identificados?

• Para cada um dos impactos identificados serão apresentadas uma ou mais 
medidas ou programas socioambientais capazes de evitar, reduzir ou 
compensar cada um dos impactos

• São exemplos de medidas ou programas socioambientais:
• O reforço ou construção de escolas, estradas, unidades de saúde (postos de 

saúde, hospitais)

• As indenizações recebidas pelo alagamento das propriedades, benfeitorias, 
produção agrícola

• A recuperação de áreas degradadas 

• O resgate de plantas e animais

• A compensação ambiental para criação de unidades de conservação ou 
manutenção de unidades existentes



PCR
Plano de 
comunicação e 
relacionamento com 
as comunidades



OBJETIVOS

• Promover a participação social nos eventos realizados
durante os estudos;

• Estabelecer canais permanentes de diálogo com a sociedade;

• Divulgar as ações e resultados dos estudos.

PCR- Plano de comunicação e relacionamento com as 
comunidades



PCR- Plano de comunicação e relacionamento com as 
comunidades



EIXO I - TREINAMENTO DAS EQUIPES



PCR

Instituições
indígenas

Instituições de 
pesca

Órgãos 
municipais, 
estaduais e 

federais que 
tenham interface 
com os estudos

Organizações 
não 
governamentais

Organizações
da sociedade
civil

Imprensa

Sociedade

PÚBLICO DE INTERESSE 
(STAKEHOLDERS)

EIXO II- DIAGNÓSTICO PARA A 
COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA DE 
RELACIONAMENTO



EIXO III - EVENTOS

• Articulação institucional;

• Reunião Pública de divulgação do início de elaboração 
do EIA;

• Diagnóstico participativo;

• Demandas espontâneas.



Articulação institucional



Reunião Pública de divulgação do início de elaboração do EIA
Julho/2018

Bonfim Cantá

Iracema

Mucajaí

Caracaraí Boa Vista



Diagnóstico participativo

• Oficina 1- Mapeamento das fragilidades e

potencialidades – Meio Físico (Jun. / 2019);

• Oficina 2- Mapeamento das fragilidades e

potencialidades- Meio Biótico (Ago. – Set. /

2019);

• Oficina 3 - Mapeamento das fragilidades e

potencialidades – Socioeconômico (Out. / 2019)

• Oficina 4 - Propostas prioritárias dos meios

Físico, Biótico e Socioeconômico;

• Oficina 5 - Discussão da minuta de publicação

do diagnóstico participativo;

• Oficina 6 - Evento de entrega da publicação.



Diagnóstico participativo
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Demandas espontâneas

CTMAR- FIERR

Conselho Estadual das Cidades

ABEE - RR

Reunião no Conselho Consultivo 
Parna Serra da Mocidade e EE Niquiá



Reunião com pescadores



IV - ACESSO À INFORMAÇÃO



Site

www.uhebemquerer.com.br

EIXO IV - ACESSO À INFORMAÇÃO



Materiais de divulgação

http://www.uhebemquerer.com.br/biblioteca-digital/



EIXO V - PLANO DE COMUNICAÇÃO DO CADASTRO SOCIOECONÔMICO



Escritório de Apoio Local
Rua Manoel Aires, 152
Mecejana – Boa Vista

Segunda à sexta
das 09:00 às 12:00h e das 13:00 
às 17:00h.
Telefone: (95) 3623 – 2419
contato@bemquerer.com.br
www.uhebemquerer.com.br
www.epe.gov.br

mailto:contato@bemquerer.com.br
http://www.uhebemquerer.com.br/
http://www.epe.gov.br/

