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A CRNBio Ambiental e Arqueologia é uma empresa de Consultoria ambiental para
projetos complexos, com foco para o Licenciamento e Monitoramento ambiental e
Arqueológico;
Dentre outros trabalhos com a Atlas Energia Renovável do Brasil S.A, a empresa
esteve presente no licenciamento arqueológico do Complexo Fotovoltaico Juazeiro
V, VI, VII e VIII durante a fase de Licença de Operação, no Programa de Gestão do
Patrimônio Arqueológico – PGPA;
Além de resgates arqueológicos e educações patrimoniais, foi desenvolvido um
amplo e profundo estudo sobre as religiões de matrizes africanas existentes no
município de Juazeiro/BA;
Este trabalho ocorreu porque na Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
do empreendimento, foram identificados vestígios de oferendas religiosas
contemporâneas para divindades de religiões de matrizes africanas;
O IPHAN solicitou ao Empreendedor que procedesse com um estudo que
possibilitasse uma avaliação de impacto específica sobre a relação de tal
dinâmica cultural contemporânea religiosa com o empreendimento;
Apesar da inexistência de impacto do empreendimento em relação à religiosidade
local, a partir de então, a Atlas motivou-se a ampliar o estudo cultural,
desenvolvendo um trabalho de referência para a comunidade científica e religiosa
que resultou no Livro Memórias do Povo de Terreiro: histórias de religiosidade de
matriz africana no município de Juazeiro/BA.

AS EMPRESAS
E O ESTUDO



COMPLEXO 
FOTOVOLTAICO 
JACARANDÁ

Levantamento antropológico da expressão
cultural de religião de matriz africana.



COMUNICAÇÃO 
SOCIAL

Rodas de conversa valorização do patrimônio cultural
imaterial da religiosidade de matriz africana de Juazeiro/BA.





EVENTO
21.07.2021

Momento de visita e rituais de saudação Ancestral por representantes
dos Povos de Terreiro, no espaço reservado as oferendas e rituais de
terra e mata no Complexo Fotovoltaico Jacarandá.
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