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APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

A partir de 2010, foi instituída a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, conforme a Resolução CNRH nº 108 de 2010. A 

Agência Peixe Vivo delegada “Agência de Bacia” do CBH São Francisco elaborou 

então, o Plano de Investimento dos Recursos da Cobrança para o ano de 2011, 

contemplando diretrizes para a utilização destes recursos.  

Sob o Ato Convocatório Nº 020/2016 e o Contrato de Gestão Nº 14/ANA/2010 a 

Inovesa Soluções em Engenharia Ambiental foi contratada para a realização do 

Projeto de Recuperação Hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Branco, 

município de Barreiras, estado da Bahia. 

O presente relatório, atendendo especificações do Termo de Referência da Agência 

Peixe Vivo, contém informações a respeito das atividades realizadas referentes                     

ao processo de mobilização social executadas nos períodos de                                 

19/06/2017 a 20/12/2017, como parte das atividades a serem cumpridas ao longo do 

projeto. 
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1. INTRODUÇÃO 

A realização das intervenções propostas pelo projeto se deu atrelada às ações de 

mobilização social. As atividades foram realizadas por uma equipe especializada, 

buscando uma relação transparente e de confiança entre a Inovesa e a comunidade, 

que foi fundamental para a realização dos trabalhos. As abordagens promoveram o 

envolvimento da sociedade através da participação de lideranças locais, do contato 

direto com os proprietários de terras e da realização de reuniões com a comunidade.  

O consentimento dos proprietários foi registrado através da assinatura dos Termos de 

Aceite, e as informações acerca das propriedades foram recolhidas através do 

preenchimento do formulário do Trabalho Técnico Social, quando o produtor autorizou 

a coleta de tais dados.   

As atividades de mobilização social foram realizadas promovendo educação e 

consciência ambiental quanto à importância da manutenção contínua das benfeitorias 

advindas da execução das obras. 

O presente relatório apresenta as atividades e os resultados de mobilização social 

executados no decorrer da realização do projeto na região da bacia hidrográfica do rio 

Branco, no município de Barreiras. 

Esta região apresenta problemas ambientais importantes, relacionados ao manejo 

inadequado do solo nas margens dos leitos d’água para implantação da pecuária 

extensiva, a vegetação foi gradativamente eliminada, processos erosivos foram 

instalados e o carreamento de sedimentos ocasionou o assoreamento dos cursos 

hídricos. 

Diante deste contexto, o projeto de recuperação hidroambiental realizou intervenções 

promovendo melhorias para a comunidade e município. Os trabalhos realizados 

compreenderam: Locação e estaqueamento topográfico; proteção de APPs; 

recuperação de áreas degradadas; implantação de sistemas de dessedentação e 

ações de mobilização social. 

  



  

2 Av. Prudente de Morais, nº 287 - Sala 1710. 
Santo Antônio - CEP: 30350-093 Belo Horizonte/MG 

2. DESENVOLVIMENTO 

 Parcerias e Apoios 

A Inovesa contou com a participação de importantes atores locais:                                     

Prefeitura Municipal de Barreiras; Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Barreiras; Associação de Pequenos Agricultores Ilha da Liberdade e empresa SBL 

Dom da Terra. O envolvimento dos diversos setores da comunidade foi de 

fundamental importância para estabelecer a transparência nas ações realizadas pela 

empresa Inovesa. 

 

 Ações com a comunidade 

Buscando atingir um maior público, foram realizados eventos periódicos junto à 

comunidade. Utilizando uma abordagem abrangente estas ações visaram difundir a 

educação ambiental com a utilização de recursos audiovisuais adequados a cada 

público e com a distribuição de material informativo sobre o projeto. A participação em 

eventos regionais também representou o envolvimento da empresa com a 

comunidade. A equipe de mobilização esteve sempre à disposição para manter um 

canal de comunicação direto com a comunidade, a fim de conhecer e atender as 

demandas locais, o que permitiu efetivo envolvimento social, contando com a 

colaboração da IRRIPLAN Engenharia, empresa fiscalizadora, para disseminar os 

objetivos, benefícios e andamento do projeto.  

 

 Termos de Aceite 

Para que as intervenções técnicas propostas pelo projeto pudessem ser 

concretizadas, as ações de mobilização social foram realizadas de modo a obter a 

anuência dos proprietários para a realização das benfeitorias previstas, e assim, 

liberar frentes de obra para a execução dos trabalhos. O aceite foi registrado através 

da assinatura de documento em duas vias, visando resguardar ambas as partes.  

 

 Oficinas de capacitação 
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Com o objetivo de sensibilizar a população local quanto à importância da preservação 

do meio ambiente e da manutenção das intervenções realizadas, bem como capacitá-

la para acompanhar as ações, fiscalizar e replicar os resultados do projeto, foram 

realizadas 02 (duas) oficinas de capacitação e educação ambiental. 

Os cursos foram ministrados por profissionais da área ambiental e atenderam às 

cargas horárias e demais especificações previstas no Termo de Referência, contando 

com instruções teóricas, aulas práticas, coffee break, almoços, cartilhas e apostilas. 

Os temas abordados para os cursos foram acordados com os envolvidos através de 

reuniões e diálogos e de acordo com o contexto local.  
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3. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

As atividades de mobilização social se deram em dois momentos principais, sendo 

eles: o processo de cadastramento das propriedades das áreas beneficiadas pelo 

projeto e as ações de acompanhamento mensal dos trabalhos.   

 

3.1 Cadastramento das propriedades  

O trabalho de educação e sensibilização ambiental direcionado às propriedades das 

áreas previstas para receberem as obras, foi realizado através de ações de contato 

direto com os proprietários contemplados com as intervenções do projeto. 

Oportunamente foi realizado o Trabalho Técnico Social (TTS) com o preenchimento 

dos formulários. O público beneficiado pelas obras está localizado no Assentamento 

Ilha da Liberdade, na zona rural. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO 

Descrição  
N° de 

propriedades 
Assentamento Ilha 

da liberdade 
30 

Subtotal 30 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 1 - Público beneficiado 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 

100%

Assentamento Ilha da Liberdade
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3.2 Acompanhamento  

A fim de permitir o acompanhamento das ações, segue abaixo um resumo do que foi 

executado em cada um dos períodos/relatórios.  

Tabela 1 - Acompanhamento das ações 

Relatório Período Datas Descrição  

1 
10/01/17 a  
18/02/17 

10/01/17 a 
18/02/17 

Divulgação e articulação para o seminário inicial 

18/02/17 
Seminário Inicial - Centro Cultural Rivelino Silva 

Carvalho 

10/01/17 a 
18/02/17 

Distribuição de adesivos informativos 

2 
 

19/02/17 a 
18/03/17 

06/03/17 
Reunião - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 

Barreiras 

07/03/17 
Reunião - Associação de Pequenos Agricultores Ilha 

da Liberdade 

15/03/17 Reunião - SBL Dom da Terra / Barreiras 

3 
19/03/17 a 
18/04/17 

19/03/17 a 
18/04/17 

Entrega de brindes (camisas) na Semana da Água 

21/03/17 
Reunião - Associação de Pequenos Agricultores Ilha 

da Liberdade 

19/03/17 a 
18/04/17 

Coleta de Termos de Aceite e desenvolvimento do 
Trabalho Técnico Social 

22/03/17 Participação/Stand Dia Mundial da Água 

09/04/17 1ª oficina de capacitação e educação ambiental 

4 
19/04/17 a 
18/05/17 

19/04/17 a 
18/05/17 

Coleta de Termo de Aceite e desenvolvimento do 
Trabalho Técnico Social 

5 
19/05/17 a 
18/06/17 

21/05/17 
Reunião - Associação de Pequenos Agricultores Ilha 

da Liberdade 

24/05/17 
Reunião - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 

Barreiras 

14/06/17 
Reunião - Associação de Pequenos Agricultores Ilha 

da Liberdade 

6 
19/06/17 a 
20/12/17 

26/06/17 
Reunião na Associação de Pequenos Agricultores Ilha 

da Liberdade 

03/12/17 
  Reunião na Associação de Pequenos Agricultores 

Ilha da Liberdade 

16/12/17 2ª oficina de capacitação e educação ambiental 

19/06/17 a 
20/12/17 

Coleta de Termos de Aceite  

20/12/17 
Seminário Final - Centro Cultural Rivelino Silva 

Carvalho 

 Fonte: Inovesa, 2017 
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3.3 Ações do período 19/06/2017 a 20/12/2017 

3.3.1 reunião na Associação de Pequenos Agricultores Ilha da Liberdade 

No dia 26 de junho, o Encarregado de Obras da Inovesa -  Marco Antônio, reuniu-se 

com os moradores da Comunidade Ilha da Liberdade - beneficiada pelo projeto para 

dialogar sobre alguns questionamentos e insatisfações demonstrados pela população 

local em relação às dimensões do bebedouro que seriam implantados. 

Por fim, após muito diálogo, foi possível fazer com que a comunidade entendesse o 

trabalho e as especificações técnicas que constam no termo de Referência, bem como 

outras dúvidas que eles puderam expressar. Dessa forma, a população demonstrou 

que a empresa poderia dar continuidade ao projeto sem problemas. A ata da reunião 

segue no Anexo A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Reunião com comunidade beneficiada 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

3.3.2 reunião na Associação de Pequenos Agricultores Ilha da Liberdade 

Com o objetivo de divulgar o andamento do projeto e dialogar presencialmente sobre 

a 2ª oficina de capacitação, no dia 03 de dezembro, o mobilizador social da Inovesa - 

José Brandão, participou da Assembleia Geral da Associação dos Moradores da Ilha 

da Liberdade. 
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Figura 3 - Mobilizador social em diálogo com os moradores 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

3.3.3 reunião com o Secretário Municipal de Meio Ambiente de Barreiras 

Além disso, na mesma data, o representante da Inovesa também se encontrou com 

O Sr. Aílton José da Silva - Secretário Municipal de Meio Ambiente para discutir sobre 

a oficina de capacitação e com o Sr. Suélio Barbosa - Eng. Agrônomo da empresa 

SBL Dom da Terra, contratado para ministrar os cursos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4 - Reunião com o Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Fonte: Inovesa, 2017 
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Figura 5 - Organização da oficina com profissional contratado 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

3.3.4 2ª oficina de capacitação e educação ambiental 

Com o objetivo de capacitar a comunidade do Assentamento Ilha da Liberdade, no dia 

03 de dezembro foi realizada a 2ª oficina de capacitação e educação ambiental, na 

Associação de Pequenos Agricultores Ilha da Liberdade. Nos dias que antecederam 

o evento, o Sr. José Wilson - mobilizador social da Inovesa convidou presencialmente 

os envolvidos realizando a entrega dos convites/programação, conforme arte no 

Anexo B. 

Em virtude da proximidade de data da oficina com o seminário final do projeto, a 

distribuição dos convites foi realizada de forma conjunta. Foram convidados os 

membros da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Barreiras e Prefeitura 

Municipal de Barreiras, bem como, os moradores da Ilha da Liberdade, local onde está 

concentrado o público beneficiado pelo projeto. 
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Figura 6 - Mobilização presencial 

Fonte: Inovesa, 2017 

A oficina contou com a participação de 36 (trinta e seis) pessoas, dentre membros da 

Associação Ilha da Liberdade, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), conforme lista de presença no 

Anexo C. As atividades foram iniciadas com a recepção do público, credenciamento, 

café da manhã, entrega da cartilha do projeto, apostila e contextualização do projeto 

pelo mobilizador social da Inovesa - José Brandão e em seguida com as instruções 

teóricas ministradas pelo Eng. Agrônomo Suélio Barbosa, da empresa SBL Dom da 

Terra. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Credenciamento e entrega de materiais 
Fonte: Inovesa, 2017 
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Figura 8 - Recepção e café da manhã 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Palestrante ministrando a oficina 

Fonte: Inovesa, 2017 
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Figura 10 - Público participante 
Fonte: Inovesa, 2017  

A capacitação, com o tema “Recursos Hídricos”, teve ênfase na importância de 

práticas sustentáveis que visam conservar os cursos d’água. Foram abordados itens, 

tais como: Adoção de práticas para evitar degradação na bacia hidrográfica do rio 

Grande; Manejo e planejamento do uso do solo - aplicação de técnicas de 

conservação; Manejo sustentável dos recursos naturais; Explicação sobre os 

processos de degradação ambiental, desmatamentos, queimadas, uso de agrotóxicos 

e uso irracional da água nos processos produtivos agrícolas. Além disso, ainda na 

parte teórica, houve a discussão sobre o desafio de conciliar desenvolvimento 

sustentável com desenvolvimento econômico.  

A apresentação utilizada pelo palestrante segue no Anexo D e a mesma foi impressa 

em formato de apostila (Anexo E), a qual foi entregue juntamente com a cartilha do 

projeto e canetas para uso nas anotações. O banner com as informações do projeto 

também foi afixado no local.  
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Figura 11 - Banner do projeto 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Participantes com a cartilha do projeto e a apostila do curso 

Fonte: Inovesa, 2017 
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Figura 13 - Membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Palestrante  

Fonte: Inovesa, 2017 

A Comunidade da Ilha da Liberdade apresentou dúvidas e solicitou esclarecimentos 

sobre a obtenção do CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) nas 

propriedades do Assentamento.   

Na ocasião, o Sr. Aílton José da Silva - Secretário Municipal de Meio Ambiente de 

Barreiras aproveitou para dialogar com os presentes a esse respeito e ressaltou que 

esteve em reunião com membros do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária) articulando um convênio do referido órgão com a Prefeitura 

Municipal de Barreiras, de modo que o município possa ter a responsabilidade de 

emitir o CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) nas propriedades do 

Assentamento e dessa forma auxiliar mais rapidamente a população, sem 

necessidade de intervenção federal. 

http://www.cefir.ba.gov.br/
http://www.cefir.ba.gov.br/
http://www.cefir.ba.gov.br/
http://www.cefir.ba.gov.br/
http://www.cefir.ba.gov.br/
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Figura 14 - Secretário Municipal de Meio Ambiente prestando esclarecimentos 
Fonte: Inovesa, 2017 

Seguindo a programação da oficina, após a apresentação do conteúdo teórico, houve 

uma pausa para que os presentes pudessem almoçar. A empresa Inovesa forneceu 

os insumos e remunerou mão-de-obra local para o preparo das refeições de acordo 

com os costumes da comunidade.  

Nesse intervalo, também foram sorteados alguns brindes aos presentes na 

capacitação, tais como botinas, facões e bainhas, lampião solar e canivetes. Esses 

utensílios foram indicados pelos próprios membros da comunidade, que os utilizam 

no cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 15 - Intervalo para almoço 
 Fonte: Inovesa, 2017 
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Figura 16 - Sorteio de brindes 
Fonte: Inovesa, 2017 

Em seguida, os participantes da oficina, se deslocaram até a área irrigada da 

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

Parnaíba) para o treinamento em campo, e para receber instruções práticas sobre 

manejo sustentável nas atividades agrícolas em relação aos recursos hídricos. 

Em campo, através de visita na área citada, foi possível verificar in loco a estação de 

captação de água para fins de irrigação e seus efeitos, observar o processo de 

assoreamento do rio Grande e verificar práticas de cultivo de banana e mandioca 

irrigadas que podem ser replicadas de forma sustentável na agricultura das famílias 

do Assentamento.  
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Figura 17 - Transporte disponibilizado pela empresa para 2ª etapa da oficina  
Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Visita na estação da captação da CODEVASF  
Fonte: Inovesa, 2017 
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Figura 19 - Verificação do processo de captação de água  
Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Demonstração de cultivos irrigados  
Fonte: Inovesa, 2017 

A 2ª oficina de capacitação e educação ambiental aconteceu com êxito e a 

comunidade se demonstrou participativa. Em vários momentos, sobretudo, após a 

demonstração de cultivos irrigados na área da CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba), a Comunidade da Ilha da 

Liberdade expressou muito interesse em obter autorização dos órgãos competentes 

para coletar água do rio e produzir alimentos através de irrigação. 
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O Eng. Agrônomo Suélio prestou todo esclarecimento a respeito, informando que é 

possível, desde que eles sigam os trâmites ambientais e explicou ainda sobre 

processos de outorga ou de dispensa de outorga. 

Os moradores questionaram também sobre o uso de agrotóxicos nesses alimentos, 

caso eles consigam produzi-los com irrigação, então, o profissional esclareceu que o 

uso de defensivos agrícolas só é indicado com bastante conhecimento e cuidado. 

Alertou sobre o descarte das embalagens, que pode poluir os cursos d’água e que 

seu manuseio deve se dar longe das margens dos rios e seguir uma série de cuidados 

na aplicação e descarte dos agrotóxicos. 

Na ocasião, os membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informaram que 

juntamente com a Prefeitura Municipal de Meio Ambiente de Barreiras vão prestar 

todo o apoio à comunidade para que ela obtenha os licenciamentos necessários para 

dispensa de outorga, para que possam desenvolver produção agrícola no 

Assentamento, de modo sustentável, beneficiando assim as famílias do local e 

gerando alimento e renda. 

 

3.3.5 seminário final 

Nos dias que antecederam o evento, o representante da Inovesa - José Brandão, 

distribuiu presencialmente o convite aos envolvidos, sobretudo para membros das 

comunidades. O convite utilizado segue no Anexo F. 
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Figura 21 - Entrega de convites 
Fonte: Inovesa, 2017 

Pautada no objetivo de realizar a entrega formal das intervenções às comunidades, 

ressaltando as orientações para as suas proteções e manutenções, no dia 20 de 

dezembro foi realizada a entrega oficial das obras do projeto no Centro Cultural de 

Barreiras Rivelino Silva de Carvalho.  

O Banner do projeto foi afixado no local e o evento contou com a participação de 37 

(trinta e sete) pessoas, conforme registro na lista de presença no Anexo G. 

No início do evento, o Eng. Agrônomo Suélio Barbosa, que ministrou as oficinas de 

capacitação do projeto, fez uso da palavra saudando os presentes e passando a 

palavra ao Marco Antônio - Encarregado de Obras da Inovesa. O representante da 

Inovesa realizou a mediação do evento e convidou os principais envolvidos até o 

palco: Odilson Pereira - Vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Ilha da Liberdade; Elisa Zanella - Presidente da CBH Rio Grande; 

Aílton José da Silva – Secretário Municipal de Meio Ambiente; Hildebrando F. Santos  

- Fiscal de Irriplan Engenharia; Lucy Lopes – Secretária Municipal de Agricultura de 

Barreiras e  Ednaldo Campos - Coordenador da Câmara Consultiva Regional Médio 

São Francisco. 
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Figura 22 - Credenciamento dos participantes 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Banner do projeto 
Fonte: Inovesa, 2017 
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Figura 24 - Público presente 

Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 - Principais envolvidos convidados para pronunciamento 

Fonte: Inovesa, 2017 

 

Antes da apresentação dos resultados do projeto, os envolvidos fizeram uso da 

palavra para parabenizar o projeto e demonstrar satisfação com as iniciativas 

desenvolvidas na região. 

O Sr. Odilson Pereira - vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Ilha da Liberdade, agradeceu a todos, demonstrou muita satisfação 
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com o projeto e relembrou que no início, a comunidade duvidou que as intervenções 

fossem funcionar e hoje verifica que as ações foram bem executadas e beneficiaram 

a todos. 

 

 
 

 

Figura 26 - Vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais do 
Assentamento Ilha da Liberdade 

Fonte: Inovesa, 2017 

 
 

Em seguida, a Sra. Elisa Zanella - Presidente do CBH Rio Grande, agradeceu a todos 

e frisou que se esforçou para estar presente no seminário, pois, soube que o projeto 

foi bastante elogiado e bem-sucedido. Na ocasião, explicou aos presentes a respeito 

do CBH Rio Grande e sua importante atuação na preservação dos recursos hídricos 

na região e frisou a necessidade de cercamento das Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), pois o rio Branco é um dos afluentes do rio Grande.  
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Figura 27 - Presidente do CBH Rio Grande 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

A Sra. Lucy Lopes - Secretária Municipal de Agricultura de Barreiras falou sobre o 

apoio que a entidade presta à Associação de Pequenos Produtores da Ilha da 

Liberdade, parabenizou o projeto hidroambiental em questão e falou sobre a 

importância desse tipo de iniciativa para a preservação dos rios.  

O Sr. Ednaldo Campos - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Médio São 

Francisco, aproveitou o evento para explicar com clareza as questões relacionadas 

ao uso da água, processos de cobrança, origem dos recursos, estrutura e atuação do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e sobre os projetos 

hidroambientais. Ressaltou que o oeste da Bahia tem sido uma das regiões mais 

beneficiadas no recebimento de recursos para recuperação hídrica em afluentes do 

rio São Francisco. 

Ressaltou o quão bem executado foi o projeto na bacia hidrográfica do rio Branco, sua 

relevância para a comunidade e informou que acredita que esse projeto deverá servir 

de modelo e ser replicado em outros municípios. 
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Figura 28 -  Secretária Municipal de Agricultura de Barreiras 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Coordenador da Câmara Consultiva Regional Médio São Francisco 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

O Sr. Hildebrando Santos - representante da empresa IRRIPLAN Engenharia e 

Agência Peixe Vivo em sua fala explicou como foi realizada a fiscalização do projeto, 

que acompanhou de perto e pode verificar que de fato as obras foram bem 
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executadas. Reforçou a importância das intervenções para a comunidade e apontou 

que a população local deve conservar os benefícios advindos do projeto. Destacou 

ainda, o desempenho do Sr. Leka e do Sr. Odilson (moradores do Assentamento) que 

foram contratados pela Inovesa para execução dos trabalhos e acompanharam o 

projeto até o final da obra. 

Por fim, o Sr. Aílton José da Silva - Secretário Municipal de Meio Ambiente de 

Barreiras também agradeceu a todos e parabenizou o projeto, além de destacar o 

relacionamento estreito que vem desenvolvendo com os integrantes da Associação 

desde o início projeto. Ressaltou novamente, que o convênio do município com o 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) diminuirá a burocracia 

facilitando os processos para obtenção de documentos como o CAR (Cadastro 

Ambiental Rural) / CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) nas 

propriedades do Assentamento.   

Em seguida, foram encerradas as falas dos principais envolvidos para dar início à 

apresentação dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 -  Representante da IRRIPLAN Engenharia e Agência Peixe Vivo 
Fonte: Inovesa, 2017 

http://www.cefir.ba.gov.br/
http://www.cefir.ba.gov.br/
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Figura 31 - Secretário Municipal de Meio Ambiente de Barreiras 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

O Sr. Marco Antônio - Encarregado de Obras da Inovesa, então, iniciou a 

apresentação dos resultados do projeto, demonstrando as atividades realizadas, os 

quantitativos e metodologias. Em seguida, abriu a palavra para esclarecimento de 

dúvidas dos presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 32 - Encarregado de Obras da Inovesa apresentando o projeto 
Fonte: Inovesa, 2017 
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O próprio vice-presidente da Associação questionou a respeito da manutenção do 

projeto, se a Inovesa prestará alguma assessoria nesse sentido. O representante da 

empresa explicou que a partir dali o cuidado com as intervenções recebidas deverá 

ser da comunidade, por isso ela é uma peça fundamental no projeto. Ressaltou ainda, 

que os serviços foram executados com mão-de-obra local, o que pode representar 

uma vantagem, no aspecto de auxiliar na manutenção das obras. 

O vice-presidente aproveitou para falar sobre o empenho que os profissionais 

envolvidos da Inovesa tiveram com o projeto e citou o Associado “Leka”, que mesmo 

ausente no seminário teve seu trabalho de produção e execução das rodas d’água 

reconhecido. 

A Sra. Orleide - Associada do Assentamento Ilha da Liberdade, também se expressou 

evidenciando sua satisfação com o projeto e que mesmo sem ter criação de gado em 

sua área, se beneficia da água, utilizando-a na sua plantação de legumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Moradora da Ilha da Liberdade elogiando o projeto 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

Um momento marcante do seminário, foi a entrega do projeto hidroambiental 

desenvolvido pela comunidade nas mãos do Coordenador da Câmara Consultiva 

Regional do médio São Francisco - Sr. Ednaldo Campos. A Presidente da Associação 

dos Produtores Rurais do Assentamento Ilha da Liberdade - Sra. Andréa Santos, falou 
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sobre a necessidade de intervenções em outra área da bacia que necessita de 

recuperação hidroambiental e ações semelhantes às que foram realizadas. 

Após todas as considerações e falas dos envolvidos e do público em geral, para 

encerrar o evento, foi servido um coffee break e realizado registro fotográfico com os 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 34 - Entrega de projeto pela Presidente da Associação Ilha da Liberdade 
Fonte: Inovesa, 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 - Sr. Ednaldo Campo registrando o recebimento do documento 

Fonte: Inovesa, 2017 
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Figura 36 - Coffee break de encerramento 

Fonte: Inovesa, 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 37 - Registro com o público do evento 
Fonte: Inovesa, 2017 
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4. RESULTADOS 

As parcerias e apoios recebidos ao longo das ações realizadas permitiram manter 

contatos diretos com os envolvidos, possibilitando assim, a conexão com a 

comunidade para receber as demandas locais e alinhá-las ao projeto, buscando 

atender aos anseios da população.  

As mobilizações sociais possibilitaram momentos importantes de troca de 

experiências e aprendizado, além de permitir o desenvolvimento de ações de 

educação ambiental direcionadas para a importância dos recursos hídricos. 

O contexto regional de locais com processos erosivos instalados e assoreamento do 

rio Branco reforça a necessidade de se preservar os recursos hídricos, deste modo, o 

projeto foi muito bem recebido na região e não foram apresentados maiores conflitos 

de interesse. 

Através do seminário final, foi possível observar envolvimento da comunidade e os 

relatos dos moradores expressaram satisfação com o projeto. 

No decorrer do projeto as falas dos membros presentes na reunião demonstraram 

quão bem-sucedidas foram as ações de mobilização social e as intervenções físicas 

executadas. 
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4.1 Coleta de termos de aceite - TAs 

Este processo é de fundamental importância para formalizar a aceitação e resguardar 

ambas as partes. Foram cadastrados 30 (trinta) proprietários beneficiados do projeto, 

que assinaram um total 37 (trinta e sete) Termos de Aceite. No entanto, 07 (sete) 

Termos de Aceite foram para complementar as intervenções recebidas. A Tabela 1, 

demonstram as benfeitorias realizadas. Os Termos de Aceite seguem no Anexo H e 

o cadastro de beneficiados no Anexo I. 

Tabela 2 - Beneficiários cadastrados 

BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS 

PERÍODO 10/01/2017 A 18/02/2017 

Não houve proprietário cadastrado nesse período 

PERÍODO 19/02/2017 A 18/03/2017 

Nenhum proprietário cadastrado nesse período 

PERÍODO 19/03/2017 A 18/04/2017 

Nome Localidade Benfeitoria 1 Benfeitoria 2 Benfeitoria 3 Data 

Wilson Rodrigues da 
Silva 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Edivaldo Cassiano de 
Souza 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

João Pires Ferreira 
Assentamento Ilha da 

Liberdade 
Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Deraldo Monteiro 
Mariano 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Domingos da Silva 
Borges 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Claurenice Joaquina 
de Jesus 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Maria Neide Alves 
Medeiros 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Odilon Pereira dos 
Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Rosilene dos Santos 
Bastos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Maria José 
Rodrigues de Sales 

Medeiros 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Darildete Pereira 
Xavier 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Maria da Silva 
Fonseca 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

José Ferreira de 
Brito 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 
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PERÍODO 19/03/2017 A 18/04/2017 - CONTINUAÇÃO 

Nome Localidade Benfeitoria 1 Benfeitoria 2 Benfeitoria 3 Data 

Miranilde Cardoso 
dos Santos de Souza 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Andréa de Jesus 
Santana 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Iva Soares dos 
Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Paulo Toshiyuki 
Katayama 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Osvaldo Cassiano de 
Souza 

Assentamento Ilha da 
Liberdade Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Alzira Marques dos 
Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Luzia de Jesus 
Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Lázaro Monteiro de 
Brito 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Joanita Maria de 
Almeida Lopes 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Ivonete Gaspar de 
Souza 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Rivelino Gomes dos 
Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Edinilson Torres 
Ferreira 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/03/17 

Valdir Marcio da 
Silva Souza 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 02/04/17 

Ildefonso Cardoso 
de Brito 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 02/04/17 

José Carlos de 
Almeida 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 02/04/17 

PERÍODO 19/04/2017 A 18/05/2017  

Nome Localidade Benfeitoria 1 Benfeitoria 2 Benfeitoria 3 Data 

Januário Soares de 
Jesus 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 25/04/17 

Orleide Celestino 
dos Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Cerca Bebedouro x 17/05/17 

PERÍODO 19/05/2017 A 18/06/2017 

Nenhum proprietário cadastrado nesse período 

PERÍODO 19/06/2017 A 20/12/2017 

Nome Localidade Benfeitoria 1 Benfeitoria 2 Benfeitoria 3 Data 

Maria da Silva 
Fonseca 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Caixa d'água x x 20/06/17 

Alzira Marques dos 
Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Caixa d'água 
Tratamento de 

ravina 
x 20/06/17 
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PERÍODO 19/06/2017 A 20/12/2017 - CONTINUÇÃO 

Nome Localidade Benfeitoria 1 Benfeitoria 2 Benfeitoria 3 Data 

Januário Soares de 
Jesus 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Caixa d'água  
Tratamento de 

ravina 
Plantio de 

mudas 
20/06/17 

Ednilson Torres 
Ferreira 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Caixa d'água x x 20/06/17 

Osvaldo Cassiano de 
Souza 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Tratamento de ravina x x 20/06/17 

Iva Soares dos 
Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Tratamento de ravina  Plantio de mudas x 20/06/17 

Domingos da Silva 
Borges 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Caixa d'água x x 20/06/17 

Maria Neide Alves 
Medeiros 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Plantio de mudas x x 20/06/17 

Andréa Jesus 
Santana dos Santos 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Plantio de mudas x x 20/06/17 

Deraldo Monteiro 
Mariano 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Plantio de mudas x x 20/06/17 

Maria José 
Rodrigues de Sales 

Medeiros 

Assentamento Ilha da 
Liberdade 

Plantio de mudas x x 20/06/17 

 

Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 38 - Tipos de benfeitorias 
Fonte: Inovesa, 2017 

 

4.2 Desenvolvimento do trabalho técnico social - TTS 

Foram coletados 30 (trinta) formulários do Trabalho Técnico Social, pois, dentre os 41 

(quarenta e um) Termos de Aceite coletados, 11 (onze) proprietários assinaram 

Número de TAs 41 

Cerca; Bebedouro 30 73% 

Caixa d'água 3 7% 

Caixa d'agua; Tratamento de 
ravina 

1 
2% 

Caixa d'agua; Tratamento de 
ravina; Plantio de mudas 

1 
2% 

Tratamento de ravina 1 2% 

Tratamento de ravina; 
Plantio de mudas 

1 
2% 

Plantio de mudas 4 10% 

73%

7%
2%

2%
2%

2% 10%

Cerca; Bebedouro
Caixa d'água
Caixa d'agua; Tratamento de ravina
Caixa d'agua; Tratamento de ravina; Plantio de mudas
Tratamento de ravina
Tratamento de ravina; Plantio de mudas
Plantio de mudas
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Termos de Aceite complementares, quando receberam novas intervenções, no 

entanto, a propriedade é a mesma. 

A)  Atividades desenvolvidas 

 Dos 30 (trinta) proprietários entrevistados, as culturas anuais e a avicultura 

predominam, seguidos de atividade de bovinocultura de corte e horticultura. 

Números de TTS 30 

Horticultura 11 37% 

Criação de suínos (granjas) 9 30% 

Piscicultura 0 0% 

Culturas anuais 22 73% 

Plantio de eucalipto 0 0% 

Bovinocultura de corte 16 53% 

Bovinocultura de leite 5 17% 

Alambique  0 0% 

Processamento da mandioca 3 10% 

Avicultura 21 70% 

Indústria de ração animal  1 3% 

Laticínios/Queijaria 0 0% 

Atividade de mineração  0 0% 

Irrigação  0 0% 

Outros  0 0% 

Sem informação 0 0% 
 
 

Figura 39 - Atividades desenvolvidas 
Fonte: Inovesa, 2017  

B) Situação dos recursos hídricos 

  Dos 30 (trinta) proprietários consultados, a maioria informou que o curso d’água 

mais próximo possui mata ciliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 - Situação do curso d’água mais próximo 

Fonte: Inovesa, 2017  

Números de TTS 30 
Assoreado 3 10% 

APP protegida 7 23% 
Poluído com lixo 0 0% 
APP degradada 0 0% 
Sem mata ciliar 7 23% 
Com mata ciliar 23 77% 
Sem informação 0 0% 

37%
30%

73%

53%

17%
10%

70%

3%

10%

23% 23%

77%

Assoreado APP protegida Sem mata ciliar Com mata ciliar
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 Dos 30 (trinta) proprietários entrevistados, todos informaram não possuir 

nascente em sua propriedade. 

 

 

Números de TTS 30 
Sim 0 0% 
 Não 30 100% 

Sem informação 0 0% 

 

 

 

Figura 41 - Presença de nascente  

Fonte: Inovesa, 2017 

 

 Como não houve nenhuma informação sobre a existência de nascentes pelos 

30 (trinta) proprietários entrevistados, não se aplicam as informações sobre 

cercamento, presença de vegetação, pisoteio de gado e viabilidade de cercamento de 

nascentes.  

C) Saneamento Básico 

 Nas 30 (trinta) propriedades levantadas, as utilizações dos recursos hídricos 

apontadas são sobretudo, para criação de animais, lazer e uso doméstico. 

 

Números de TTS 30 
Criação de animais 27 90% 

Lazer 26 87% 
Irrigação  0 0% 

Uso doméstico 27 90% 
Indústria 0 0% 

Piscicultura/Pesca 0 0% 
Abastecimento público  5 17% 

Agroindústria  0 0% 
Mineração  0 0% 

Outros  0 0% 
Sem informação 0 0% 

 

 

 

Figura 42 - Uso da água 
Fonte: Inovesa, 2017 

100%

Não

90%
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17%
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 Em consequência direta do uso da água, as propriedades geram efluentes de 

dejetos animais e domésticos.  

 

Números de TTS 30 

Dejetos animais 27 90% 
Doméstico 27 90% 
Industrial 0 0% 

Mineração  0 0% 
Outros 0 0% 

Sem informação 0 0% 
 
 
 

 

Figura 43 - Efluentes gerados 

Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 Dos 30 (trinta) proprietários questionados, a maioria informou que os efluentes 

gerados não são tratados. 

 

 

Números de TTS 30 
Sim 0 0% 
Não 27 90% 

Sem informação 3 10% 

 

 

 

Figura 44 - Tratamento de efluentes 

Fonte: Inovesa, 2017 
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 Das 30 (trinta) propriedades levantadas, em todas, a água utilizada é obtida 

através de poço artesiano. 

 

Números de TTS 30 
Açude/barramento 0 0% 

Poço artesiano 30 100% 
Mina a céu aberto 0 0% 

Cisterna 0 0% 
Canal de derivação  0 0% 

Direto do curso de água 0 0% 
Outros 0 0% 

Sem informação 0 0% 

 

 
 

Figura 45 - Origem das águas 

Fonte: Inovesa, 2017 

 

D)  Controle de erosão e abastecimento do lençol 

  Dentre as 30 (trinta) propriedades, em 25 (vinte e cinco) não há a presença de 

barraginhas. 

 

 

Números de TTS 30 
Sim 0 0% 
Não 25 83% 

Sem informação 5 17% 
 

 

 

 

Figura 46 - Presença de barraginhas 

Fonte: Inovesa, 2017 
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 Em virtude da ausência das barraginhas, não se aplica a limpeza das mesmas 

em nenhuma propriedade. 

 

 

Números de TTS 30 
Sim 0 0% 
Não 0 0% 

Sem informação 30 100% 

 

 

 

 
Figura 47 - Necessidade de limpeza 

Fonte: Inovesa, 2017 

 

 

 Dentre os 30 (trinta) proprietários, 11 (onze) informaram que não há presença de 

pontos críticos nas estradas rurais. 

 

 

Números de TTS 30 
Sim 0 0% 
Não 11 37% 

Sem informação 19 63% 

 

 

 

 
Figura 48 - Pontos críticos nas estradas rurais 

Fonte: Inovesa, 2017 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O relacionamento próximo e aberto entre a Inovesa e a comunidade da área de 

abrangência do projeto foi essencial para que os trabalhos fossem realizados em 

harmonia com o contexto e necessidades locais. 

As atividades de mobilização social promoveram a divulgação das atividades e 

objetivos do projeto, além de propiciarem a interlocução entre o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, 

Agência Peixe Vivo, a IRRIPLAN Engenharia e os demais “stakeholders”.   

O envolvimento dos grupos regionais, dos moradores do assentamento Ilha da 

Liberdade, prefeitura, lideranças locais e demais partes interessadas foi obtido 

gradativamente durante a realização das ações do projeto e eventos de mobilização 

social. Com as reuniões, abordagens diretas aos proprietários, distribuição de 

materiais gráficos, encontros informais com a população para o esclarecimento de 

dúvidas e disseminação das concepções do projeto, foi possível estabelecer um 

processo de estímulo à consciência ambiental que aos poucos promoveu maior 

engajamento dos moradores da área de abrangência do projeto.  

No decorrer do projeto foi possível perceber que a função de multiplicadores 

ambientais, já começou a ser exercida “informalmente” pelos proprietários, uma vez 

que nos foi relatado, que através de conversas entre os moradores, os benefícios 

propostos e obtidos com as intervenções foram transmitidos entre eles. 

A formalização da liberação para execução das intervenções nas áreas públicas e 

privadas foi obtida através do contato direto, no qual foi assinado o Termo de Aceite. 

As oficinas de capacitação foram ferramenta importantes para capacitar a comunidade 

e multiplicar o conhecimento e atender aos objetivos da Mobilização Social no 

desenvolvimento do projeto. 

Os seminários inicial e final cumpriram seus objetivos de promover, respectivamente, 

a divulgação do projeto e de seus resultados. No decorrer da execução dos trabalhos 

foram realizadas atividades de mobilização social, devidamente registradas nos 

relatórios entregues mensalmente à contratante. Estes documentos descreveram as 

ações realizadas em cada período, apresentaram ainda relatos dos eventos, registro 
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fotográfico, distribuição de material didático, dentre outras informações consideradas 

relevantes.  

No seminário de entrega do projeto, foi muito evidenciada a satisfação dos envolvidos: 

Comunidade, vereadores, membros do CBH Rio Grande e CBH São Francisco/CCR 

Médio São Francisco com as intervenções do projeto. 

A equipe Inovesa salienta o quão gratificante foi a execução das obras e a realização 

do projeto como um todo, o qual obteve êxito em suas ações, promoveu satisfação da 

comunidade e auxiliou na melhoria da situação relacionada aos recursos hídricos da 

região. Deste modo, espera-se que o projeto represente um modelo para que suas 

propostas sirvam de exemplo e possam ser replicadas em outras localidades. 

O interesse da comunidade em entender as propostas do projeto e apoiá-las sugere 

uma sensibilidade e consciência ambiental muito significativas, que devem ser 

estimuladas sempre, pois, alimentam o anseio de todas as partes envolvidas em 

busca de proposições cada vez melhores para os projetos futuros, entendendo que 

os mesmos devem ser elaborados considerando cada vez mais as peculiaridades 

culturais, ambientais e socioeconômicas de cada município.  

O presente relatório teve seu período de atividades estendido, em função do término 

das ações de mobilização social e conclusão das obras propostas e a fim de escolher 

a melhor data para o encerramento oficial do projeto. 
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ANEXO A - Ata de reunião 26/06/17  
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ANEXO B - Convite da 2ª oficina de capacitação e educação ambiental  

  



Secretaria do Comitê: Rua Carijós, 166, 5º andar, Centro - Belo Horizonte - MG - CEP: 30120-060 

(31) 3207-8500 - secretaria@cbhsaofrancisco.org.br - www.cbhsaofrancisco.org.br

Atendimento aos usuários de recursos hídricos na Bacia do Rio São Francisco: 0800-031-1607 

Assessoria de Comunicação: comunicacao@cbhsaofrancisco.org.br

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF convida para a 2ª Oficina de 
Capacitação e Educação Ambiental do Projeto de Recuperação Hidroambiental na Bacia 

Hidrográfica do Rio Branco, município de Barreiras, estado da Bahia

cbhsaofrancisco.org.br

#cbhsaofrancisco

Acompanhe as ações e projetos do CBHSF  
por meio do nosso portal e redes sociais

16/12/2017 – Sábado

Programação:

09h00 às 09h30 - Credenciamento;
09h30 às 10h00 - Abertura e contextualização
10h00 às 12h00 - Oficina Teórica:
Adoção de práticas para evitar o processo de

degradação na bacia hidrográfica do rio Grande;
Manejo e planejamento do uso do solo para evitar

assoreamento dos recursos hídricos de águas naturais
(rios e outros), aplicando práticas de conservação;
Manejo sustentável dos recursos naturais (matas

ciliares e fauna);
Entendimento sobre os processos de degradação

ambiental (desmatamento, queimadas, uso de
agrotóxicos e uso racional dos recursos hídricos nos
processos produtivos);

Tema: Recursos Hídricos
Ministrado pelo Eng. Agrônomo Suélio Barbosa Lopes

SUA PARTICIPAÇÃO É
MUITO IMPORTANTE!

Local: Associação de Pequenos Agricultores Ilha da Liberdade – Zona Rural, Barreiras

apoio técnico
realização

execução

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento
econômico (sustentabilidade como um desafio;
Políticas Públicas; Equilíbrio ambiental).

12h00 às 13h00 – Almoço

13h00 às 16:30 - Oficina Prática:

Instruções práticas para abordagem de manejo
sustentável nas atividades agrícolas x utilização de
recursos hídricos.

16h30 às 17h00 – Sorteio de brinde / Encerramento.

INSCRIÇÕES GRATUITAS
Gentileza confirmar presença até 14/12/17 

pelo telefone (77) 9 9996-7464 (José Brandão)
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ANEXO C - Lista de presença da 2ª oficina de capacitação e educação 

ambiental - 16/12/17 

  











  

 
Av. Prudente de Morais, nº 287 – Sala 1710 

Santo Antônio – CEP: 30350-093 Belo Horizonte/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D - Apresentação utilizada na 2ª oficina de capacitação e educação 

ambiental  

  



16/12/2017

1

PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL 
NA BACIA DO RIO BRANCO, 

NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS / BAHIA

PARTES ENVOLVIDAS

DemandantesContratanteExecutora

Fiscalizadora Apoio Institucional

• Proteção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs);

• Controle de processos erosivos na margem direita do rio Branco;

• Plantio de essências nativas;

• Implantação de sistema de dessedentação animal;

• Desenvolvimento de trabalho de mobilização social e educação

ambiental.

OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

• Sensibilização da Comunidade quanto à importância da preservação do meio

ambiente e da manutenção contínua das benfeitorias advindas do projeto;

• Apresentação do projeto em seminários e reuniões;

• Recolhimento da assinatura dos Termos de Aceite;

• Desenvolvimento do Trabalho Técnico Social;

• Distribuição de materiais gráficos informativos;

• Capacitação e orientação dos envolvidos através de Oficinas de

Capacitação e Educação Ambiental.
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL - AÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Reunião de alinhamento do projeto • Seminário inicial

• Divulgação dos eventos (distribuição de convites)• Distribuição de adesivos informativos

MOBILIZAÇÃO SOCIAL - AÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Distribuição de cartilha informativa • Coleta de Termos de Aceite e desenvolvimento 
do Trabalho Técnico Social

• Realização de Oficinas de Capacitação e 
Educação Ambiental • Reuniões com a Comunidade

MOBILIZAÇÃO SOCIAL – PRÓXIMA AÇÃO

• Seminário final

 A Inovesa irá disponibilizar 
transporte para a Comunidade 

participar do evento!!!
Converse com o mobilizador social da 

empresa (José Brandão) e  informe 
sobre seu interesse em estar presente 

no seminário!!!

OBRAS - INTERVENÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Topografia de todas 
as intervenções

• Tratamento de ravina - 04 unid
• Plantio de mudas - 3094 unid
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OBRAS - INTERVENÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Sistema de dessedentação animal

• Cercamento de nascentes

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande

Para combater a poluição das águas o que devemos fazer:

 É preciso intensificar as campanhas de conscientização ambiental;

 Promover medidas de controle e fiscalização;

 Além de se realizar o correto manejo dos resíduos sólidos e o tratamento da água.

É necessário, pois, que sejam adotadas medidas sustentáveis, sobretudo no sentido de garantir
esse e outros recursos naturais para as gerações futuras:

• Não jogue lixo em rios, praias e lagos;

• Não descarte óleo na rede de esgoto;

• Não utilize agrotóxicos em fontes hídricas;

• Não desvie o esgoto doméstico para córregos;

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande
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É necessário, pois, que sejam adotadas medidas sustentáveis, sobretudo
no sentido de garantir esse e outros recursos naturais para as gerações
futuras:

• Não construa em região manancial;

• O governo deve intensificar a fiscalização nas indústrias, obrigando a

redução na utilização de produtos químicos na mineração e na

agricultura.

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande
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Manejo e planejamento do uso do solo para evitar assoreamento dos recursos 
de águas naturais (rios, entre outros), aplicando práticas de conservação

As principais ações em um manejo integrado a serem realizadas no âmbito da microbacia,
segundo Adur et al (1985) são:

a) Conservação das estradas municipais;

b) Controle dos processos erosivos;

c) Recuperação das matas ciliares e conservação das matas nativas;

d) Introdução de novas práticas de manejo e adubação adequada a cada tipo de solo e cultura;

e) Melhoria da qualidade da água para utilização dos agricultores;

f) Diminuição do uso de agrotóxicos;

g) Estimular a criação de associações e cooperativas;

h) Estímulo à diversificação de atividades;

i) Fixação do homem do campo, com a criação e manutenção de empregos.

Manejo e planejamento do uso do solo para evitar assoreamento dos recursos 
de águas naturais (rios, entre outros), aplicando práticas de conservação

As principais ações em um manejo integrado a serem realizadas no âmbito da microbacia,
segundo Adur et al (1985) são:

Manejo e planejamento do uso do solo para evitar assoreamento dos recursos 
de águas naturais (rios, entre outros), aplicando práticas de conservação

Manejo sustentável dos recursos naturais 
(matas ciliares e fauna)
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Manejo sustentável dos recursos naturais 
(matas ciliares e fauna)

Entendimento sobre os processos de degradação ambiental 
(desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos e uso racional dos 

recursos hídricos nos processos produtivos)

Processos de degradação ambiental desmatamento e queimadas:

Uso de agrotóxicos:

Entendimento sobre os processos de degradação ambiental 
(desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos e uso racional dos 

recursos hídricos nos processos produtivos)

Uso racional dos recursos hídricos nos processos produtivos:

Entendimento sobre os processos de degradação ambiental 
(desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos e uso racional dos 

recursos hídricos nos processos produtivos)
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Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável?

 Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de
planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são
finitos;

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento
sustentável?

Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento
econômico, que depende do consumo crescente de energia e
recursos naturais;

 Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento
da base de recursos naturais dos países;

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento
sustentável?

 O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em
vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e
produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem.

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável?

 A necessidade do desenvolvimento deve ser compatível com a capacidade geradora de recursos do meio ambiente, que não os possui
infinitos, como defende Herman Daly, um norte-americano, nascido em1938, a economia deve ser sustentada no longo prazo, e para
que isso aconteça, devemos respeitar três regras:

a) limitar o uso dos recursos para que os rejeitos possam ser absorvidos pelo
ecossistema;

b) explorar recursos renováveis de forma a não exceder a capacidade do
ecossistema de regenerá-los; e

c) exaurir recursos não renováveis a um ritmo que não exceda a taxa de
desenvolvimento de substitutos renováveis.
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Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

E a sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio
ambiental ?

 A recente crise econômica e as políticas recentes de desmantelamento
do estado social brasileiro colocam a economia brasileira na pior
recessão de sua história.

 Caracterizada pela produção de matérias-primas e da produção de
produtos agrícolas foi diretamente impactada pela flutuação dos
valores destes insumos.

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

E a sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental ?

 A redução no valor das matérias-primas causou uma recessão que se intensificou devido a redução dos
investimentos públicos ao mesmo tempo em que a moeda se desvaloriza e os juros permanecem altos, resultando em
um fraco desenvolvimento da indústria;

 O Brasil possui consciência da sua responsabilidade na proteção ambiental e do clima, assumindo papel
fundamental na formulação da Convenção de Paris;

 No entanto, sua base econômica gera conflitos entre o processo de desenvolvimento econômico e a proteção
ambiental e do clima.

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

E a sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental?

 Parar seguir avançando em direção a um desenvolvimento sustentável é
necessário estabelecer uma estratégia política e econômica que garanta o
desenvolvimento sem provocar retrocessos sociais e sem impedir a
possibilidade de progressos futuros;

 Nesse contexto a representação em conjunto com sindicatos, partidos
políticos, sociedade civil e universidades, foca no apoio do discurso sobre um
modelo de produção que cumpra as responsabilidades sociais e ecológicas,
inclusive das empresas envolvidas no setor agropecuário.

Desenvolvimento sustentável

VÍDEO

ENGENHEIRO TRANSFORMA FAZENDA NO SERTÃO EM OÁSIS - Full HD - Completo.mp4
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Visita técnica prática para abordagem de manejo sustentável nas 
atividades agrícolas x utilização de recursos hídricos

Será realizado na forma de prática de campo:

 Vista técnica para estação de captação de água para irrigação e seus efeitos;

 Demonstração dos processos de assoreamento dos rios (rio Grande);

 Demonstração prática de cultivo de banana e mandioca irrigadas.

Obrigado pela atenção!Obrigado pela atenção!
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ANEXO E - Apostila da 2ª oficina de capacitação e educação ambiental  

 

 

 

 
  



Recursos Hídricos

2ª Oficina de Capacitação 
e Educação Ambiental

Projeto de recuperação  hidroambiental na bacia hidrográfica 
do rio Branco, município de Barreiras / BA

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Secretaria de Meio Ambiente

Apoio Ins�tucional Apoio Técnico RealizaçãoExecução



Anotações
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL 
NA BACIA DO RIO BRANCO, 

NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS / BAHIA

PARTES ENVOLVIDAS

DemandantesContratanteExecutora

Fiscalizadora Apoio Institucional

• Proteção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs);

• Controle de processos erosivos na margem direita do rio Branco;

• Plantio de essências nativas;

• Implantação de sistema de dessedentação animal;

• Desenvolvimento de trabalho de mobilização social e educação

ambiental.

OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

• Sensibilização da Comunidade quanto à importância da preservação do meio

ambiente e da manutenção contínua das benfeitorias advindas do projeto;

• Apresentação do projeto em seminários e reuniões;

• Recolhimento da assinatura dos Termos de Aceite;

• Desenvolvimento do Trabalho Técnico Social;

• Distribuição de materiais gráficos informativos;

• Capacitação e orientação dos envolvidos através de Oficinas de

Capacitação e Educação Ambiental.
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL - AÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Reunião de alinhamento do projeto • Seminário inicial

• Divulgação dos eventos (distribuição de convites)• Distribuição de adesivos informativos

MOBILIZAÇÃO SOCIAL - AÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Distribuição de cartilha informativa • Coleta de Termos de Aceite e desenvolvimento 
do Trabalho Técnico Social

• Realização de Oficinas de Capacitação e 
Educação Ambiental • Reuniões com a Comunidade

MOBILIZAÇÃO SOCIAL – PRÓXIMA AÇÃO

• Seminário final

 A Inovesa irá disponibilizar 
transporte para a Comunidade 

participar do evento!!!
Converse com o mobilizador social da 

empresa (José Brandão) e  informe 
sobre seu interesse em estar presente 

no seminário!!!

OBRAS - INTERVENÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Topografia de todas 
as intervenções

• Tratamento de ravina - 04 unid
• Plantio de mudas - 3094 unid
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OBRAS - INTERVENÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Sistema de dessedentação animal

• Cercamento de nascentes

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande

Para combater a poluição das águas o que devemos fazer:

 É preciso intensificar as campanhas de conscientização ambiental;

 Promover medidas de controle e fiscalização;

 Além de se realizar o correto manejo dos resíduos sólidos e o tratamento da água.

É necessário, pois, que sejam adotadas medidas sustentáveis, sobretudo no sentido de garantir
esse e outros recursos naturais para as gerações futuras:

• Não jogue lixo em rios, praias e lagos;

• Não descarte óleo na rede de esgoto;

• Não utilize agrotóxicos em fontes hídricas;

• Não desvie o esgoto doméstico para córregos;

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande
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É necessário, pois, que sejam adotadas medidas sustentáveis, sobretudo
no sentido de garantir esse e outros recursos naturais para as gerações
futuras:

• Não construa em região manancial;

• O governo deve intensificar a fiscalização nas indústrias, obrigando a

redução na utilização de produtos químicos na mineração e na

agricultura.

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
na bacia hidrográfica do rio Grande
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Manejo e planejamento do uso do solo para evitar assoreamento dos recursos 
de águas naturais (rios, entre outros), aplicando práticas de conservação

As principais ações em um manejo integrado a serem realizadas no âmbito da microbacia,
segundo Adur et al (1985) são:

a) Conservação das estradas municipais;

b) Controle dos processos erosivos;

c) Recuperação das matas ciliares e conservação das matas nativas;

d) Introdução de novas práticas de manejo e adubação adequada a cada tipo de solo e cultura;

e) Melhoria da qualidade da água para utilização dos agricultores;

f) Diminuição do uso de agrotóxicos;

g) Estimular a criação de associações e cooperativas;

h) Estímulo à diversificação de atividades;

i) Fixação do homem do campo, com a criação e manutenção de empregos.

Manejo e planejamento do uso do solo para evitar assoreamento dos recursos 
de águas naturais (rios, entre outros), aplicando práticas de conservação

As principais ações em um manejo integrado a serem realizadas no âmbito da microbacia,
segundo Adur et al (1985) são:

Manejo e planejamento do uso do solo para evitar assoreamento dos recursos 
de águas naturais (rios, entre outros), aplicando práticas de conservação

Manejo sustentável dos recursos naturais 
(matas ciliares e fauna)
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Manejo sustentável dos recursos naturais 
(matas ciliares e fauna)

Entendimento sobre os processos de degradação ambiental 
(desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos e uso racional dos 

recursos hídricos nos processos produtivos)

Processos de degradação ambiental desmatamento e queimadas:

Uso de agrotóxicos:

Entendimento sobre os processos de degradação ambiental 
(desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos e uso racional dos 

recursos hídricos nos processos produtivos)

Uso racional dos recursos hídricos nos processos produtivos:

Entendimento sobre os processos de degradação ambiental 
(desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos e uso racional dos 

recursos hídricos nos processos produtivos)
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Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável?

 Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de
planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são
finitos;

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento
sustentável?

Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento
econômico, que depende do consumo crescente de energia e
recursos naturais;

 Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento
da base de recursos naturais dos países;

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento
sustentável?

 O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em
vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e
produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem.

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável?

 A necessidade do desenvolvimento deve ser compatível com a capacidade geradora de recursos do meio ambiente, que não os possui
infinitos, como defende Herman Daly, um norte-americano, nascido em1938, a economia deve ser sustentada no longo prazo, e para
que isso aconteça, devemos respeitar três regras:

a) limitar o uso dos recursos para que os rejeitos possam ser absorvidos pelo
ecossistema;

b) explorar recursos renováveis de forma a não exceder a capacidade do
ecossistema de regenerá-los; e

c) exaurir recursos não renováveis a um ritmo que não exceda a taxa de
desenvolvimento de substitutos renováveis.
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Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

E a sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio
ambiental ?

 A recente crise econômica e as políticas recentes de desmantelamento
do estado social brasileiro colocam a economia brasileira na pior
recessão de sua história.

 Caracterizada pela produção de matérias-primas e da produção de
produtos agrícolas foi diretamente impactada pela flutuação dos
valores destes insumos.

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

E a sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental ?

 A redução no valor das matérias-primas causou uma recessão que se intensificou devido a redução dos
investimentos públicos ao mesmo tempo em que a moeda se desvaloriza e os juros permanecem altos, resultando em
um fraco desenvolvimento da indústria;

 O Brasil possui consciência da sua responsabilidade na proteção ambiental e do clima, assumindo papel
fundamental na formulação da Convenção de Paris;

 No entanto, sua base econômica gera conflitos entre o processo de desenvolvimento econômico e a proteção
ambiental e do clima.

Desenvolvimento sustentável X desenvolvimento econômico 
(Sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental)

E a sustentabilidade como um desafio, políticas públicas e equilíbrio ambiental?

 Parar seguir avançando em direção a um desenvolvimento sustentável é
necessário estabelecer uma estratégia política e econômica que garanta o
desenvolvimento sem provocar retrocessos sociais e sem impedir a
possibilidade de progressos futuros;

 Nesse contexto a representação em conjunto com sindicatos, partidos
políticos, sociedade civil e universidades, foca no apoio do discurso sobre um
modelo de produção que cumpra as responsabilidades sociais e ecológicas,
inclusive das empresas envolvidas no setor agropecuário.

Desenvolvimento sustentável

VÍDEO

ENGENHEIRO TRANSFORMA FAZENDA NO SERTÃO EM OÁSIS - Full HD - Completo.mp4
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Visita técnica prática para abordagem de manejo sustentável nas 
atividades agrícolas x utilização de recursos hídricos

Será realizado na forma de prática de campo:

 Vista técnica para estação de captação de água para irrigação e seus efeitos;

 Demonstração dos processos de assoreamento dos rios (rio Grande);

 Demonstração prática de cultivo de banana e mandioca irrigadas.

Obrigado pela atenção!Obrigado pela atenção!
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ANEXO F - Convite do seminário final - 20/12/17 

  



Secretaria do Comitê: Rua Carijós, 166, 5º andar, Centro - Belo Horizonte - MG - CEP: 30120-060 

(31) 3207-8500 - secretaria@cbhsaofrancisco.org.br - www.cbhsaofrancisco.org.br

Atendimento aos usuários de recursos hídricos na Bacia do Rio São Francisco: 0800-031-1607 

Assessoria de Comunicação: comunicacao@cbhsaofrancisco.org.br

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF convida para o 

Seminário Final do Projeto de Recuperação Hidroambiental na Bacia 

Hidrográfica do Rio Branco, município de Barreiras, estado da Bahia.

cbhsaofrancisco.org.br

#cbhsaofrancisco

Acompanhe as ações e projetos do CBHSF  
por meio do nosso portal e redes sociais

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!

Data: 20 de dezembro de 2017

Horário: 09h00

Local: Centro Cultural de Barreiras Rivelino Silva de Carvalho

Praça Landulfo Alves, s/nº - Centro - Barreiras/BA

apoio técnico realizaçãoexecução

O objetivo do evento é apresentar as intervenções de recuperação 

hidroambiental realizadas pelo projeto, bem como promover a solenidade 

oficial de entrega das obras.
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ANEXO G - Lista de presença do seminário final - 20/12/17 
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ANEXO H - Termos de Aceite 
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ANEXO I - Cadastro de beneficiados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDRAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BRANCO - BARREIRAS/BA 
BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS (30) 

Proprietário Localidade Benfeitoria 1 Benfeitoria 2 Benfeitoria 3 Benfeitoria 4 Benfeitoria 5 Data 

1 Wilson Rodrigues da Silva Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

2 Edivaldo Cassiano de Souza Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

3 João Pires Ferreira Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

4 Deraldo Monteiro Mariano Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Plantio de mudas x x 
25/03/17 e  
20/06/17 

5 Domingos da Silva Borges Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Caixa d'água x x 
25/03/17 e  
20/06/17 

6 Claurenice Joaquina de Jesus Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

7 Maria Neide Alves Medeiros Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Plantio de mudas x x 
25/03/17 e  
20/06/17 

8 Odilon Pereira dos Santos Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

9 Rosilene dos Santos Bastos Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

10 
Maria José Rodrigues de Sales 

Medeiros 
Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Plantio de mudas x x 

25/03/17 e 
 20/6/17 

11 Darildete Pereira Xavier Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

12 Maria da Silva Fonseca Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Caixa d'água x x 
25/03/17 e  
20/06/17 

13 José Ferreira de Brito Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

14 
Miranilde Cardoso dos Santos de 

Souza 
Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

15 Andréa Jesus Santana dos Santos Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Plantio de mudas x x 
25/03/17 e  
20/06/17 

16 Iva Soares dos Santos Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Tratamento de ravina 
 Plantio de 

mudas 
x 

25/03/17 e  
05/12/17 

17 Paulo Toshiyuki Katayama Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

18 Osvaldo Cassiano de Souza Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Tratamento de ravina x x 
25/03/17 e  
20/06/17 



 

BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS (30) - CONTINUAÇÃO 
Proprietário Localidade Benfeitoria 1 Benfeitoria 2 Benfeitoria 3 Benfeitoria 4 Benfeitoria 5 Data 

19 Alzira Marques dos Santos Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Caixa d'água 
 Tratamento de 

ravina 
x 

25/03/17 e  
20/06/17 

20 Luzia de Jesus Santos Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

21 Lázaro Monteiro de Brito Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

22 Joanita Maria de Almeida Lopes Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

23 Ivonete Gaspar de Souza Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

24 Rivelino Gomes dos Santos Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 25/03/17 

25 Edinilson Torres Ferreira Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Caixa d'água x x 
25/03/17 e  
20/06/17 

26 Valdir Marcio da Silva Souza Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 02/04/17 

27 Ildefonso Cardoso de Brito Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 02/04/17 

28 José Carlos de Almeida Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 02/04/17 

29 Januário Soares de Jesus Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro Caixa d'água 
 Tratamento de 

ravina 
 Plantio de 

mudas 
25/04/17 e  
20/06/17 

30 Orleide Celestino dos Santos Assentamento Ilha da Liberdade Cerca Bebedouro x x x 
 25/04/17 e  

20/06/17 




