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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 

AGB 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 027/2012 e o Contrato de Gestão Nº 14/ANA/2010 a 

Neogeo Geotecnologia foi contratada para a realização do Projeto de Recuperação 

Hidroambiental na Sub-bacia do Rio Pajeú (Microbacia do Córrego Onça), Afogados 

da Ingazeira / PE. 

Este documento tem como objetivo apresentar as ações de mobilização social 

realizadas ao longo do projeto em questão.  
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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 de 

colaboradores regionais, buscando uma relação transparente e de confiança 

entre os mobilizadores e a comunidade, que foi fundamental para a realização 

dos trabalhos. As abordagens promoveram o envolvimento da sociedade 

através da participação de lideranças locais indicadas para compor o Comitê 

de Acompanhamento, do contato direto com os proprietários de terras, da 

realização de seminários com a comunidade, de atividades voltadas para o 

público infantil e feminino.  

O consentimento dos proprietários foi registrado através da assinatura dos 

Termos de Concordância, em cada uma das abordagens foram coletados os 

dados socioambientais da propriedade, para estabelecer um perfil produtivo do 

público beneficiado pelo projeto.  

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 atividades e os resultados de mobilização social 

executadas no decorrer da realização do projeto na Sub-bacia do Rio Pajeú 

(Microbacia do Córrego da Onça) Afogados da Ingazeira, Pernambuco, Brasil.  

. O desenvolvimento das atividades econômicas, agropecuária e mineração 

reduziram progressivamente as áreas vegetadas, agravando e ampliando o 

processo de desertificação. Ao longo dos anos a ação antrópica gerou e 

agravou situações ambientais críticas, que desenharam um panorama que 

requer intervenções que visem a minimização dos danos causados.  

Diante deste contexto, o projeto de recuperação hidroambiental realizou 

intervenções promovendo melhorias para a comunidade e município. Os 

trabalhos realizados compreenderam: adequação de estradas rurais, 

construção de bacias de contenção, lombadas e diques de pedra rachão.
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

 Parcerias e Apoios 

A Neogeo contou com a participação de importantes atores locais: Projeto Dom 

Helder Câmara; Compesa; Câmara Municipal de Afogados da Ingazeira; Prefeitura 

de Afogados da Ingazeira; Prefeitura de Brejinho; Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Pajeú; Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; Associação dos 

Parceleiros do Assentamento Riacho da Onça; Associação dos Moradores do Sítio 

Riacho da Onça e Cachoeirinha; Associação dos Moradores do Sítio Queimadas; 

Rádio Pajeú AM; Rádio Transertaneja FM; Jornal Folha do Pajeú; Blog do Nill Júnior; 

Blog Carnaíba Agora; Blog SOS Rios do Brasil; Blog Nego de Ana. 

 Ações com a comunidade 

Buscando atingir um maior público, foram realizados seminários, palestras, oficinas, 

junto à comunidade que através de uma abordagem abrangente visaram difundir a 

educação ambiental com a utilização de recursos audiovisuais adequados a cada 

público, com a distribuição de material informativo sobre o projeto. 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.  

 Termos de Concordância 

Para que as intervenções técnicas propostas pelo projeto pudessem ser 

concretizadas as ações de mobilização social foram realizadas de modo conjugado 

com as atividades de topografia, de modo a obter a anuência dos proprietários para 

a alocação das benfeitorias previstas, e assim liberar frentes de obra para a 

execução dos trabalhos. Visando resguardar ambas as partes, a autorização dos 

proprietários foi registrada através da assinatura do Termo de Concordância e o 

mobilizador social da Neogeo.  

A equipe de mobilização utilizou a abordagem direta com os moradores da área de 

abrangência do projeto e através de conversas informais pode apresentar as 

intervenções que beneficiariam cada um dos proprietários, bem como as melhorias 

trazidas para o município. A equipe de mobilização social fez de cada contato com 
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os residentes uma oportunidade para desenvolver a consciência ambiental, frisando 

a importância dos mesmos como multiplicadores ambientais, no processo de 

manutenção das intervenções e dos benefícios gerados pelos mesmos.  

Devido à necessidade de realocação de alguns trabalhos, o processo de obtenção 

da anuência dos proprietários foi retomado, resultando na coleta de 14 novos 

Termos de Concordância. (Anexo A) 

 Cadastramento Socioambiental 

Nas visitas às residências os mobilizadores sociais fizeram algumas perguntas para 

os moradores e/ou trabalhadores do terreno, com o intuito de realizar o 

levantamento de informações sobre as propriedades beneficiadas pelo projeto.  

 Comitê de Acompanhamento das ações do projeto 

O Comitê foi estruturado com representantes sugeridos pela comunidade local a fim 

de estreitar os laços entre o público beneficiado pelo projeto e a empresa Neogeo. 

Deste modo mensalmente foi realizada uma reunião com os membros do comitê 

com o intuito de conhecer as opiniões e impressões expressas pela população da 

área de abrangência do projeto. Nestas ocasiões os membros foram convidados a 

preencher um questionário no qual podiam registrar sua opinião em um campo 

aberto para sugestões e avaliaram sobre: satisfação da comunidade, aceitação dos 

proprietários, atendimento às necessidades locais e qualidade dos serviços 

prestados.  

 Educação para as águas – Mulheres e Crianças 

A oficina realizada para o público feminino e infantil contou com momentos de troca 

de conhecimentos entre as crianças e suas mães, motivada pela exibição de uma 

adaptação de uma cartilha didática para promover reflexão sobre a importância da 

água para a vida de todos, e desenvolver a consciência ambiental destes públicos, 

transformando-os assim, em peças fundamentais para o a preservação ambiental ao 

embasá-los com informações e experiências para que atuem como multiplicadores 

ambientais.  

 Gestão de Conflitos: Adequação de demandas das partes interessadas 

Diante da resposta negativa de alguns produtores, a empresa se empenhou em 

buscar novas alternativas locacionais para as intervenções propostas, atendendo à 
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demanda de proprietários que se demonstraram interessados em receber as 

benfeitorias do projeto.  
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3. RESULTADOS 

 

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

contatos diretos com os diferentes setores da comunidade, possibilitando assim 

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

aos anseios da população.  

A identificação da comunidade com os integrantes do Comitê de Acompanhamento 

foi de grande importância para que as opiniões, sugestões e críticas da população, 

em relação aos trabalhos realizados, chegassem até a Neogeo, para que a empresa 

pudesse tomar as ações cabíveis.  

As mobilizações sociais direcionadas às mulheres e crianças 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. 

Os relatos da comunidade no decorrer do projeto e demonstraram quão bem 

sucedidas foram as ações de mobilização, principalmente as abordagens de casa 

em casa, que permitiram estabelecer uma relação de confiança entre os 

mobilizadores da Neogeo e a comunidade.  

O processo de obtenção da anuência dos proprietários para realização dos trabalhos 

propostos contabilizou um total de 102 Termos de Concordância assinados, 

devidamente vinculados aos dados do cadastramento socioambiental. O cadastro 

deste público será apresentado no Anexo B. 

A análise dos dados coletados permitiu elaborar o perfil socioambiental do público 

beneficiado pelo projeto, conforme gráfico apresentado na figura abaixo.  A principal 

benfeitoria realizada nas propriedades foi a construção de Bacias de Contenção, as 

cisternas predominaram como a principal fonte de obtenção de água. Em relação à 

presença de vegetação observou-se que na maioria dos terrenos existem pequenos 

fragmentos de espécies nativas. Em relação às atividades realizadas, houve o 

predomínio de áreas com agricultura anual e quanto à exploração a maioria a faz do 

tipo extensiva de modo artesanal.  
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Figura 1: Perfil Socioambiental 
Fonte: Neogeo, 2014 
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ANEXO A: TERMOS DE CONCORDÂNCIA 
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ANEXO B: CADASTRO DOS BENEFICIADOS 
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Nome RG / CPF Benfeitoria
José Vitalino dos Santos 2428931 658492,00 9137522,00 Bacias de Contenção 
Damiana Maria de Souza 657993,00 9137458,00 Bacias de Contenção 
Antônio Batista de Araújo 4873081/68340630482 657689,00 9136902,00 Bacias de Contenção e Diques de Pedra

José Vitalino dos Santos (ZITO) 9128775457 657479,00 9137330,00 Bacias de Contenção e Diques de Pedra
José Roberto de Carvalho 7417539 657275,00 9137352,00 Bacias de Contenção 
Luciano Bezerra da Silva 652662,00 9138502,00 Bacias de Contenção 
Francisco Vieira da Silva 652477,00 9139189,00 Bacias de Contenção 
Maria do Socorro Floro 7349137 652380,00 9139157,00 Bacias de Contenção 
Maria José Vieira Pereira 4463152 652367,00 9139135,00 Bacias de Contenção 

Jeferson Willian da Silva Brandão 9652947 652642,00 9139849,00 Bacias de Contenção 
Luiz Barbosa da Silva 652134,00 9139202,00 Bacias de Contenção 
Quitéria Emília da Silva 652382,00 9139186,00 Bacias de Contenção 
José Virgínio da Silva 652304,00 9139291,00 Bacias de Contenção 

Josélia Barbosa Estevão 86218018415 652622,00 9139571,00 Bacias de Contenção 

Cadastro dos beneficiários ‐ Projeto de Recuperação Hidroambiental ‐ Afogados da Ingazeira

Coordenadas UTM
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