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1. Identificação e Informações Gerais 

1.1. Identificação do Empreendedor 

Bela Vista Energética Ltda. 

Pequena Central Hidrelétrica Paraíso I 

End.: Rio Paraíso, S/N, Zona Rural – Paraíso das Águas – CEP: 79.556-000 

CNPJ: 23.538.959/0002-61 

E-mail: mateus.silveira@elera.com 

 

1.2. Identificação da Empresa Responsável Pelo Estudo 

Fibracon Consultoria, Perícias e Projetos Ambientais Ltda. 

End.: Rua XV de Novembro, nº 2.550, Centro Empresarial One Offices – Sala 

902 - Jardim dos Estados - Campo Grande/MS - CEP: 79.020-300 

CNPJ: 05.343.002/0001-05 

Tel.: (67) 3026-3113 

 

1.3. O Empreendimento 

1.3.1. Localização 
 

A PCH Paraíso pode ser acessada através da malha urbana do 

município de Paraíso das Águas/MS por estradas vicinais, distando cerca de 

dois quilômetros da cidade, pela rodovia MS-316. 

A partir da capital do estado, Campo Grande, percorre-se 85 km na 

rodovia BR-163, pega-se a saída para rodovia BR-060 percorrendo 135 km 

até o município de Paraíso das Águas/MS, na rotatória vira-se a direita na 

rodovia MS-316 por 1 km, pega-se a direita a estrada vicinal que leva a 

entrada da PCH Paraíso.  
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1.3.2. O Empreendimento e Objetivos do PACUERA 
 

A PCH Paraíso está localizada na Unidade de Planejamento e 

Gerenciamento (UPG) Sucuriú, no município de Paraíso das Águas/MS e 

possui potência geradora de 21,6 MW, com reservatório de tamanho de 

62,8273 ha e de Área de Proteção Permanente (APP) de 90,3397 ha 

(42,3706 ha na margem direita e 47,9691 ha na margem esquerda). O 

dimensionamento dessas localidades, junto com as estruturas da referida 

PCH Paraíso  

O PACUERA tem como objetivo o estabelecimento de um zoneamento 

ambiental em reservatórios artificiais, com a concepção de zonas de modo a 

normatizar a utilização de seu entorno, garantindo assim, o uso sustentável, a 

proteção, manejo e a manutenção da qualidade ambiental. Esses objetivos 

podem ser alcançados através do cumprimento de um conjunto de diretrizes 

estabelecidas para cada zona ambiental, atendendo aos preceitos da 

legislação vigente, as necessidades do empreendimento e da sociedade, 

garantindo a proteção ambiental, bem como servir de documento balizador 

para a gestão adequada destas zonas ambientais.  

Como objetivos específicos deste documento podem ser elencados:  

 Indicar e orientar a sociedade sobre a utilização dos usos múltiplos do 

reservatório da PCH Paraíso e seu entorno;    

 Definir zonas e usos permitidos e proibidos na área do reservatório e 

entorno da PCH Paraíso;    

 Estabelecer diretrizes relativas as diferentes zonas e apresentar suas 

delimitações; e    

 Estabelecer programas adequados as características de cada zona 

estabelecida para a área da PCH Paraíso.  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2. Introdução 

Este documento apresenta o relato e os registros das atividades 

desenvolvidas pela empresa Arte Final Comunicação e Eventos Ltda., 

de12/04/2022 a 05/05/2022 contratada pela Bela Vista Energética Ltda., para 

realização da Reunião Pública Virtual para a implantação do Plano Ambiental 

de Conservação e Uso de Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA), 

elaborado pela Fibracon – Consultoria, Perícias e Projetos Ambientais Ltda., 

do empreendimento PCH Paraíso, concessão da Elera Renováveis, que 

ocorreu no município de Campo Grande/MS em 05/05/2022, em ambiente 

virtual (Youtube), como atividade integrante do processo de Licenciamento 

Ambiental, que está sendo conduzido pela IMASUL/MS,  do referido 

empreendimento. 

 

A realização de Reuniões Públicas configura-se como etapa 

importante do processo de Licenciamento Ambiental, uma vez que tem como 

principais objetivos (SÁNCHES, 2013). 

 Fornecer aos cidadãos informações sobre o projeto; 

 Possibilitar à comunidade a oportunidade de expressarem-se, expondo 

suas dúvidas e opiniões, gerindo espaço para a participação e 

colaboração; 

 Identificar as preocupações e os valores do público-alvo; 

 Avaliar a aceitação pública do projeto; 

 Legitimar e aprimorar o processo de decisões; 

 Atender aos requisitos legais de participação pública, entre outros. 

 

Para realização da Reunião Pública Virtual, a execução das atividades 

se dividiu por etapas, sendo elas: pré-produção, produção e pós-produção. 
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O período que antecede uma Reunião Pública é determinado pelo 

planejamento das ações de mobilização social, logísticas necessárias e 

produção dos materiais que serão veiculados. 

Após o planejamento da dinâmica de mobilização social para a 

participação no evento, iniciaram-se as ações de divulgação propriamente 

ditas, em 12/04/2022, com o início da publicação em jornal. Os meios 

utilizados para divulgar a informação foram: publicação em jornal, veiculação 

de spot em rádios, divulgação em mídias sociais como Facebook e 

Instagram, envio de convites1  a diversos públicos de interesse, como ao 

Ministério Público Estadual, à Prefeitura de Paraíso das Águas e suas 

secretarias, à Câmara Municipal, ao Conselho Tutelar, instituições de ensino, 

proprietários de terra, entre outros, com a distribuição de folders digital do 

empreendimento. Neste relatório, cada uma dessas ações de mobilização 

social utilizadas será devidamente apresentada em mais detalhes. 

 

3. Mobilização Social e Divulgação 

 
A participação pública é o objetivo principal da realização de tais 

eventos, conforme rege a legislação, sendo considerados como público-alvo 

os indivíduos e/ou grupos que sofram intervenções positivas ou negativas em 

seu ambiente ou dinâmica cotidiana em função da chegada de  um 

empreendimento, mas neste caso em específico, a implantação do Plano 

Ambiental de Conservação e Uso de Entorno de Reservatório Artificial 

(PACUERA) do empreendimento PCH Paraíso. 

No caso do planejamento para mobilização social e posterior 

realização da Reunião Pública Virtual deste projeto, foi determinado como 

campo de ação o município de Paraíso das Águas/MS. 

                                                        
1 Os convites foram enviados por e-mail, nos dias 19/04/2022 e 01/05/2022, e pelo WhatsApp no dia 

28/04/2022. 
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Para que a participação popular fosse assegurada, foram realizadas 

diversas ações de mobilização social, que serão detalhadas na sequência. A 

estratégia posta em prática apresentou os seguintes resultados: 

 

Tabela 1 - Quantitativo de cada Meio de Comunicação 

 

Meios e Materiais Quantidades 

Convites pelo WhatsApp 26 

Convites por E-mail 37 

Publicação em Jornal 2 

Rádio 120 (spots) 

Faixas 5 

Carros de Som 2h/dia
2
 

Facebook  e Instagram 
(Impulsionamento pago) 

3 por 24dias 

Site BNC Notícias 1 por 17 dias 

Fonte: Arte Final, 2022 

 
Com objetivo de elaborar e pôr em prática uma metodologia capaz de 

alcançar o maior contingente possível para convite à participação na Reunião 

Pública, estabeleceu-se como premissa primordial o respeito e a interação 

com a especificidade da localidade. 

A campanha de divulgação para conhecimento e convite à participação 

na Reunião Pública Virtual se iniciou em 12/04/2022, com a publicação em 

jornal,  e seguiu até 05/05/2022. 

 

3.1. Materiais de Divulgação 

 
Os meios e materiais determinados foram utilizados conforme seus 

objetivos e abrangências, sendo pontuados a seguir: 

 

 

                                                        
2
 Campanha iniciada em 28/04/2022 e seguiu até o dia 05/05/2022. 
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3.1.1. Encaminhamento de Convites 
 

O encaminhamento de convites a proprietários foi baseado 

principalmente na relação da Elera Renováveis, através da equipe de 

socioeconomia. Foram encaminhados 26 convites enviados por WhatsApp e 

37 convites enviados por e-mail, acompanhados do folder do 

empreendimento para diversos públicos de interesse, como ao Ministério 

Público Estadual, à Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e suas secretarias, à 

Câmara Municipal, ao Conselho Tutelar, instituições de ensino, proprietários 

de terra, entre outros. (Anexo I – Lista, Convite, Folder e Envios). 

 

Figura 1 – Convite 

 
Fonte: Arte Final, 2022 
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Figura 2 – Folder (Capa) 

 
Fonte: Arte Final, 2022 
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Figura 3 – Folder (Verso) 

 
Fonte: Arte Final, 2022 
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3.1.2. Jornal 
 

Para dar publicidade à realização do evento, houve 1 publicação no 

Jornal Correio do Estado, de abrangência regional, no dia 20/04/2022, além 

do comunicado de disponibilização do estudo à sociedade no dia 14/03/2022 

(Anexo II - Jornal), assim publicados: 

 

Tabela 2 – Jornais, abrangência e datas de publicação 

 

Jornal Abrangência Data da Publicação 

Correio do Estado Regional 14/03/2021 

Correio do Estado Regional 20/04/2022 

Fonte: Arte Final, 2022 

 
 
Quadro 1 – Texto para Jornal sobre a disponibilidade do estudo 
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Quadro 2 – Texto para Jornal sobre Edital de Convocação  

para a Reunião Pública Virtual. 

 

 

3.1.3. Rádios 
 

Houve também 120 inserções do spot em uma (1) rádio, conforme 

demonstra o quadro (Tabela 3 – Inserção em Rádios) a seguir, e no Anexo III 

– Rádios, onde há os Comprovantes de Irradiação das rádios.  

Os spots para a Reunião foram divulgados na rádio FM Paraíso 87,9 

de Paraíso das Águas/MS, com o seguinte conteúdo: 

 

O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL 

convida a todos para participar da REUNIÃO PÚBLICA VIRTUAL de 

apresentação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 

Reservatório Artificial (PACUERA), da usina hidrelétrica PCH Paraíso, 

localizada em Paraíso das Águas, de responsabilidade da Bela Vista 

Energética.      

A referida REUNIÃO PÚBLICA será realizada de forma virtual transmitida 

pelo canal do IMASUL no YouTube, no dia 5 de maio de 2022, às 19h 

(horário de MS). Contamos com a sua presença! Faça sua inscrição e 

participe! Mais informações no site do IMASUL, www.IMASUL.ms.gov.br.” 
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Tabela 3 – Inserção em Rádios 

Emissora Período Inserções 

FM Paraíso 87,9 26/04 a 05/05/2021 120 spots 

Fonte: Arte Final, 2022 

 

3.1.4. Faixas 
 

A divulgação do evento através de faixas informativas (modelo no 

Anexo I) foi realizada apenas na sede do município de Paraíso das Águas, 

contabilizando o total de 5 faixas afixadas. Foram priorizadas áreas de 

circulação importantes em cada localidade, desde que autorizadas 

previamente pelas autoridades do poder público. 

 

  

Figura 4 - Faixa exposta no trevo da cidade, 
caminho para a usina. 

Fonte: Arte Final, 2022 

Figura 5 - Faixa exposta em frente à 
Prefeitura de Paraíso das Águas 

Fonte: Arte Final, 2022 

 

As outras três faixas foram afixadas (1) na Escola Municipal Lizete Rivelli, 

(2) no Estádio Municipal e (3) na entrada de Costa Rica, próxima ao Hospital 

(Anexo IV – Faixas). 
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3.1.5. Carros de Som 
 

O áudio utilizado no carro de som é igual ao da rádio. Esse meio de 

comunicação foi utilizado somente na cidade de Paraíso das Águas. O carro 

de som foi contratado na própria localidade, e circulou por 8 dias por toda 

cidade. 

 

Tabela 4 - Quantitativo de horas de carros de som para a divulgação 

Município 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 

Paraíso das Águas 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

 

3.1.6. Anúncio no site BNC Notícias 
 
 

Figura 6 – Anúncio no site www.bncnoticias.com.br 

 
Fonte: Arte Final, 2022 
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Figura 7 – Anúncio no site www.bncnoticias.com.br 

 
Fonte: Arte Final, 2022 
 
 

A campanha no site BNC Notícias se iniciou no dia 19 de abril de 2022 

e seguiu até o dia da Reunião Pública Virtual, no dia 05 de maio de 2022. 

 

 

3.1.7. Campanha de Divulgação no Facebook / Instagram 
 
 

Foram realizadas ações de divulgação na plataforma Facebook / 

Instagram, que podem ser divididas em (1) publicação e (2)  impulsionamento 

pago. 

Dentre estas ações, iniciou-se com a criação da página da Reunião 

Pública no Instagram no dia 04/04/2022, seguido pela Campanha de 

Divulgação com impulsionamento pago que ocorreu entre os dias 12/04/2022 

e 05/05/2022.  
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Figura 8 – Publicação no Feed do Instagram no endereço: 
https://www.instagram.com/reuniao_publica_pch_paraiso_/ 

 
Fonte: Arte Final, 2022 

 
Tabela 5 –  Resumo do Tráfego do Impulsionamento Pago no Facebook/Instagram 

 
 
Nome da Campanha 
 

 
Alcance

3
 

 
Impressões 

 
Cliques 

 
Início 

 
Término 

 
Reunião Pública PCH Paraíso 
 

 
5210 

 
10.244 

 
20 

 
12/04/2022 

 
05/05/2022 
 

https://forms.gle/aMBapFn1mdapWzuY6 17.724 31.051 132 12/04/2022 05/05/2022 
 

https://forms.gle/aMBapFn1mdapWzuY6 3.668 4.132 22 12/04/2022 05/05/2022 
 

 

 

                                                        
3 Alcance é o número de pessoas que viram seus anúncios pelo menos uma vez, que é diferente das 

impressões, que podem incluir várias visualizações dos seus anúncios pelas mesmas pessoas. 
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4. A Reunião Pública Virtual 

Para este momento de pandemia do Covid-19, as Audiências Públicas 

para o licenciamento ambiental precisaram se adaptar às interações nas 

salas virtuais, e se tornaram comuns em todo o país. Como nas reuniões 

presenciais, o fornecimento de uma boa estrutura no dia do evento é 

essencial, assim como garantir a presença virtual, com boa divulgação, 

conforme descrito no Capítulo 3, e na Tabela 1 - Quantitativo de cada Meio de 

Comunicação. 

 
4.1. A Preparação para o Evento 

 
No dia 05/05/2022 foi preparado no auditório do IMASUL o espaço para 

a transmissão da Reunião Pública Virtual, que contou com Link de Internet 

Dedicado de 30 Mb, um cinegrafista, e três câmeras, diretor de imagem com 

mesa de corte, operador de caracteres, entre outros equipamentos, a fim de 

garantir uma transmissão estável e de qualidade. 

  

Figura 9 – Preparação do auditório.  

Fonte: Arte Final, 2022 

Figura 10 – Telas de retorno para os 
palestrantes presentes.  

Fonte: Arte Final, 2022 
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4.2. O Evento 

 
A condução da Reunião Pública, bem como toda sua estruturação 

formal: presidência, composição de mesas, apresentações, questionamentos 

e explanações seguiu o procedimento do IMASUL/MS.  

A lista de presença, que é um importante documento formal, foi 

elaborada através de formulário do Google Forms, acessado por um link 

presente nos convites, e ao final do evento indicou a presença de 51 pessoas 

de 4 estados; 52, 94% dos inscritos eram de Mato Grosso do Sul, 43,13% do 

estado do Rio de Janeiro, 1,96% do Mato Grosso e 1,96% de São Paulo. 

Sobre o  perfil dos participantes, 39,2% foram membros da Sociedade Civil, 

39,2% de instituições privadas e 13,7% membros de entidades públicas. Este 

documento será juntado ao processo. 

 

Figura 11 – Dashboard do Google Forms, sobre as inscrições e participações 

 

Fonte: Arte Final, 2022 
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Iniciou-se a apresentação do rito da Reunião Pública, pela 

representante do IMASUL, a Sra. Luciana Barbosa Campos, cumprimentou 

os convidados e deu início à sessão. Logo após, seguiu-se para a fase de 

apresentações, iniciando com o Sra. Roberta Miranda de Araújo, 

representando o empreendedor, a Elera Renováveis, que expôs o 

empreendimento. Em seguida, a consultoria ambiental Fibracon, através do 

seu representante, o Sr. José Milton Longo, apresentou o estudo 

propriamente dito explicando como foram feitos os levantamentos e suas 

conclusões. Logo após ao final das apresentações, houve um intervalo de 10 

minutos e, em seguida, o evento se voltou para o esclarecimento das 

dúvidas, enviadas através do formulário. Ao todo foram 12 perguntas 

formuladas. 

Para a Reunião Pública realizada constam como anexos a este 

documento os devidos registros fotográficos (Anexo X – Fotos do Evento), 

registros audiovisuais (Anexo XI – Vídeos do Evento), transcrição do áudio 

captado (Anexo VIII - Transcrição),  as listas de presença (Anexo IX – Lista 

de Presença) e a Ata sucinta  (Anexo XIII – ATA). 

 

  

Figura 12 – Câmeras posicionadas para a  
transmissão ao vivo.  

Fonte: Arte Final, 2022 

Figura 13 – Equipamentos de corte de 
imagens e transmissão.   

Fonte: Arte Final, 2022 
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4.3. Pós–produção 

 
A etapa de pós-produção teve como objetivos principais a 

desmontagem, a limpeza e a retirada de materiais dos locais, realizadas 

pelas equipes da Arte Final, bem como a elaboração de documentação 

comprobatória de realização do evento para compor arquivo do processo de 

licenciamento ambiental em andamento. 

Nesta etapa foram organizados e gravados os registros de vídeo e áudio, 

bem como a transcrição de áudio já mencionada e a produção deste relato de 

registro técnico. 

 

5. Considerações Finais 

 

A Reunião Pública Virtual para a implantação do Plano Ambiental de 

Conservação e Uso de Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) do 

empreendimento PCH Paraíso conseguiu passar informações sobre o 

plano, possibilitou a participação popular, através da fase de perguntas e 

respostas, que foram recebidas através de inscrição pelo Google Forms, 

inclusive através de inscrição via QR Code aplicado na tela durante a 

Reunião. 

 Ao final do evento, foi indicada a presença de 51 pessoas de 4 

estados; 52,94% dos inscritos eram de Mato Grosso do Sul, 43,13% do 

estado do Rio de Janeiro, 1,96% do Mato Grosso e 1,96% de São Paulo. 

Sobre o perfil dos participantes, 39,2% foram membros da Sociedade 

Civil, 39,2% de instituições privadas e 13,7% membros de entidades 

públicas. Além da boa presença, houve ótimo engajamento, com o envio 

de 12 perguntas para os palestrantes, sendo respondidas prontamente. 

Considerando os objetivos citados no capítulo 2 deste relatório, pode-se 

notar que os itens mencionados foram plenamente atendidos: (1) Fornecer 
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aos cidadãos informações sobre o projeto; (2) Possibilitar à comunidade a 

oportunidade de expressarem-se, expondo suas dúvidas e opiniões, gerindo 

espaço para a participação e colaboração; (3) Identificar as preocupações e 

os valores do público-alvo; (4) Avaliar a aceitação pública do projeto; (5) 

Legitimar e aprimorar o processo de decisões.  
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6. Equipe Técnica 

Tabela 6 – Equipe da Arte Final 

 

Profissional Função 

Fábio Gomes de Albuquerque Coordenador Geral 

Alexandre Campos Consultor de Comunicação 

Fábio Vidal Mattos Produtor 

Fonte: Arte Final, 2022 
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7. Anexos 

 
Anexo I – Lista de Convidados, Convite, Folder e Envios 

Anexo II – Jornal 

Anexo III – Rádio 

Anexo IV – Faixas 

Anexo V – Carros de Som 

Anexo VI – Campanhas do Facebook e Instagram 

Anexo VII – Anúncios no Site BNC Notícias 

Anexo VIII – Transcrição 

Anexo IX – Lista de Presença 

Anexo X – Fotos 

Anexo XI – Vídeo do Evento 

Anexo XII – Plataformas de Internet 

Anexo XIII - Ata 

 

 

 


