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PALESTRANTES



Amajari/RR

• Localização: Limites são a Venezuela a oeste e

norte, Pacaraima a leste, Boa Vista a sudeste

e Alto Alegre a sul

• Área (km²): 28.473,450 km²

• População total: 13.185 habitantes 

(IBGE,2020)

• Bioma: Amazônia  



Mentoria em biodesign de espaços públicos através de 
soluções baseadas na natureza em Amajari/RR.

• Espaço: 

- Terreno no entorno do prédio da Prefeitura de
Amajari/RR.

• Problemática: 

- Terreno alagadiço que causa prejuízo a
trafegabilidade do local no período chuvoso;

- Causa poças de água que perduram por dias,
servindo de ambiente de proliferação de insetos
oriundos de água parada;

- Comprometimento da estética e funcionalidade do
local.

Entorno do prédio da prefeitura – lado 1

Entorno do prédio da prefeitura – lado 2



Fossa danificada e em uso.

• Espaço: 

- Prédio da Prefeitura de Amajari/RR.

• Problemática: 

- Precariedade da solução adotada para o
esgotamento sanitário que atende a demanda do
prédio da prefeitura – Fossa tradicional
apresentando deterioração com o tempo;

- Alternativa que considerando o terreno
alagadiço e o tempo de instalação, já apresenta
comprometimento da qualidade do ambiente,
causa odores e vazamentos no período de chuvas.

Mentoria em biodesign de espaços públicos através de 
soluções baseadas na natureza em Amajari/RR.



Beleza natural – Serra do Tepequem

• Espaço: 

- Vila do Tepequém em Amajari/RR

• Problemática: 

- A vila é um dos principais pontos turísticos do Estado de
Roraima, com grande fluxo de visitação. Porém, os
resíduos gerados da intensa visitação turística, não tem
destinação adequada e compromete a beleza e a
preservação do local;

- Necessidade urgente de resolver a problemática,
sobretudo, dar destinação correta aos resíduos úmidos
que causam transtornos nas lixeiras e em terrenos da vila.

Mentoria em biodesign de espaços públicos através de 
soluções baseadas na natureza em Amajari/RR.



Vista aérea do prédio da Prefeitura de Amajari-RR

Prédio da Prefeitura de
Amajari/RR:

• Bacia de Evapotranspiração
(fossa bio-séptica);

• Jardim de chuva.

Local de Intervenção



Vista aérea da Vila do Tepequém em Amajari-RR

Vila do Tepequém em Amajari/RR:
Unidade Demonstrativa de
Compostagem.

Local de Intervenção

Formação geológica da serra do Tepequém.



Mentoria em biodesign de espaços públicos através de soluções baseadas na 
natureza em Amajari/RR.

DESAFIO:

1) Esgotamento sanitário inadequado;

2) Área alagadas;

3) Falta de destinação adequada de 
resíduos úmidos.

SBN

1) BETE;

2) Jardim de chuva;

3) Compostagem

ODS

1) 6: água potável e 
Saneamento;

2) 11: Cidades sustentáveis;

3) 13: Ação global contra 
mudança do clima



1. Demonstrar e divulgar os benefícios das SBN, para estimular a adoção das soluções junto a 

comunidade: 

✓ Construir 01 BETE e 03 Jardins de chuva na sede da prefeitura;

✓ Construir uma unidade demonstrativa de compostagem em Tepequém. 

2. Expandir as soluções para demais prédio públicos municipais, com recursos próprios;

3. Mobilizar a captar recursos via convênios para implantar as SBN em grande escala;

4. Mobilizar parcerias para replicar as ações em outros municípios.

Sustentabilidade 



Evidências de impacto 

1. Portaria n° 027/2021 – Que criar o NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE no âmbito da Prefeitura de Amajari/RR;

1. Reuniões internas e externas de planejamento, apresentação do projeto ANDUS e mobilização de parcerias 

para expandir o projeto. 



Evidências de impacto  

Reunião da Prefeita de Amajari - Nubia Lima e equipe com o
Governador do Estado de Roraima – Antonio Denarium para
apresentar o projeto.

Reunião da equipe técnica e secretariado de Amajari
juntamente com equipe técnica junto ao Governo do Estado
de Roraima para mobilizar parceria no âmbito do ANDUS.



Evidências de impacto  

Reunião da equipe de secretariado municipal para
planejamento das ações do projeto ANDUS.

Reunião da equipe técnica a frente das ações da
mentoria.



Prefeitura Municipal de Amajari/RR

cris.sousa2701@gmail.com – Cristiane Hellen; 

prefeituradeamajari2021@gmail.com – Gabinete da Prefeita;

Obrigada
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