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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 014/2012 e o Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2012 

a Aliança Pinturas e Reformas Ltda foi contratada para a realização do Projeto 

de Recuperação Hidroambiental na nascente do rio Mocambo, Curaçá/BA. 

O Projeto de Recuperação Hidro Ambiental na Bacia do Rio Mocambo em 

Curaçá – Ba teve como objetivo além de aumentar as águas da Bacia, servir de 

modelo para os municípios da região para que as administrações municipais e 

a comunidade possam entender que existem tecnologias para o aumento das 

águas e para a manutenção adequada das estradas rurais. 

Este relatório tem uma grande relevância e oobjetivo apresentar as ações de 

mobilização social realizada aos dez meses de realização do projeto em 

questão.Finalmente, pode-se afirmar que o plano foi um grande avanço obtido 

para o planejamento e gestão da bacia do rio Mocambo. 

Situar a água como uma problemática que está sendo enfrentada dentro da 

Educação Ambiental (EA) é preocupação de toda sociedade, tanto por sua falta 

quanto por sua abundância.  

A definição oficial de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente diz 

que: “Educação ambiental é um processo permanente, no qual os indivíduos e 

a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 

conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os 

tornam aptos a agir ,individual e coletivamente  e resolver problemas 

ambientais presentes e futuros”. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto teve como fundamental, a elaboração de Planos de execução 

voltados á gestão integrada e sustentável da Bacia Hidrográfica do rio 

Mocambo, garantindo o desenvolvimento de sistemas produtivos em sintonia 

com a melhoria das condições ambientais e hídricas da bacia hidrográfica. 

O município de Curaçá está localizado na região do semiárido da Bahia, 

limitando-se a leste com os municípios de Abaré e Chorrochó, a Sul com os 

municípios de Uauá e Jaguarari, a oeste com o município de Juazeiro e a norte 

com o estado de Pernambuco. 

Por essa razão a participação ativa da comunidade, especialmente do rio 

Mocambo, foi de suma relevância no papel fundamental da execução do 

projeto, que representem o modelo de desenvolvimento desejado. 

O processo de mobilização social aconteceu do fruto da inciativa da equipe 

Aliança, diante do fato da apresentação do projeto hidroambiental, onde teve 

produtores sociais, por quanto houve a contrapartida da comunidade. 

Este encontro entre o produtor social (mobilização) e as famílias da 

comunidade, e instituições representativas, está gênese de todo processo de 

mobilização. Portanto a realização das intervenções propostas pelo projeto foi 

atrelada diante as ações de mobilização social. 

Por isso vivemos em um país que passa por um momento de mudança em que 

um dos principais desafios é justamente a criação de uma cultura de 

participação, fica evidente que as atividades foram realizadas por uma equipe 

de colaboradores regionais, buscando uma relação transparente de 

credibilidade entre os mobilizadores e comunidade, que foi de suma relevância 

dos trabalhos executados. 

A mobilização social do projeto hidroambiental de recuperação da sub-bacia do 

rio Mocambo foi contemplada com a execução da obra, entretanto o processo 
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de mobilização social apresentou como uma complexa ferramenta de inclusão 

social a um projeto cujos resultados foram difusos para toda a sociedade. 

As abordagens promoveram o envolvimento da sociedade através da 

participação de lideranças locais, os proprietários de terras, representantes de 

diversas instituições, da realização de seminários com a comunidade, de 

atividades voltadas para público infantil. 

As atividades de mobilização social foram realizadas a partir da parceria, o 

serviço prestado pela Mobilização se estendeu a toda a comunidade. O espaço 

esteve aberto para a divulgação do projeto, ações, ideias e demais iniciativas 

sociais de qualquer instituição, seja ela pública ou privada, organizações da 

sociedade civil e outras, incluindo também pessoas físicas. 

Com o objetivo de estimular e dar visibilidade a ações voltadas para os 

Objetivos do projeto hidroambiental, alinhando-se ao envolvimento pela equipe 

de mobilização X comunidade que visa atuar nas prioridades de 

desenvolvimento social do município. 

O referente relatório apresenta atividades e os resultados de mobilização social 

executadas no trajeto da realização do projeto na região do entorno da 

nascente do rio Mocambo, situado na sub-bacia do rio Mocambo, afluente do 

rio São Francisco, no município de Curaçá, Bahia, Brasil. 

Tal responsabilidade representa um desafio para a maioria dos entes do 

município, dados os custos envolvidos e as dificuldades em manter a vitalidade 

e sustentabilidade das situações ambientais ao longo dos anos. A ação 

antrópica gerou e agravou situações sociais e ambientais críticas que 

desenharam um panorama que requer intervenções que visem a minimização 

dos danos causados. 

Portanto deste contexto, o projeto de recuperação hidroambiental realizou 

intervenções promovendo melhorias para a comunidade e município, conforme 

apresentado no presente documento, no qual detalhamos as ações de 

mobilização social e capacitação em trabalhos realizados tais como: 
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adequação de estradas rurais, construção de barreiros, proteção de nascentes, 

ações educativas, apresentadas no mapa de serviços executados na Figura 1. 

Por isso no caso dos usos da água, mostra os caminhos da preservação e 

conservação de áreas naturais e do desenvolvimento dos valores humanos. No 

que tange à natureza, é importante a proteção e preservação do meio natural, 

de seus recursos hídricos e uma análise crítica das questões ambientais, bem 

como a busca por uma melhor qualidade de vida. 

Vale ressaltar o trabalho da coordenação da mobilização, que teve a orientação 

dos benefícios que virão com a implantação do projeto, bem como atender os 

condicionantes da educação ambiental, dando apoio há atividades 

desenvolvidas pela equipe Aliança na comunidade rural do município de 

Curaçá – Bahia (Mocambo, Umbuzeiro, Fazenda Boa Esperança e Buticudo). 

A importância da conservação da água no ambiente natural tem sido objeto de 

muita atenção, diante do processo acelerado de mudanças nas suas 

características e na sua disponibilidade, frente a uma demanda crescente e 

diversificada. No contexto dos recursos naturais, a água é submetida a 

diferentes impactos pela ocupação indevida do solo, uso indiscriminado, 

desmatamento da cobertura vegetal, sedimentação, assoreamento, 

barramentos, erosão, impermeabilização e compactação dos solos. 
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Figura 1 Mapa de serviços executado
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2. DESENVOLVIMENTO 

* Parceiros e Apoios 

A Aliança Pinturas e Reformas Ltda. teve a participação de importantes atores 

locais: IRPAA, Câmara Municipal de Curaçá, Prefeitura Municipal de Curaçá, 

SAAE, Secretária de Desenvolvimento Rural, Secretária de Infraestrutura, 

escolas, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Rádio Curaçá 

AM/FM. A troca de informações dos diversos setores da comunidade foi de 

grande relevância para o potencial de construir junto à população local o 

reconhecimento da transparência nas ações realizadas pela empresa Aliança. 

 

 Ações com a comunidade 

 

Tendo como objetivo "contribuir para melhorar a realização das ações”, com 

êxito em atingir um número maior de participantes, foram realizados 

seminários, reuniões, curso de capacitação, cadastramento das famílias, 

oficinas, encontros, junto á comunidade que através de uma abordagem 

abrangente visaram o foco educação ambiental com a utilização do recurso 

como, por exemplo, a distribuição de material informativo sobre o projeto, e 

diversos tais como: cartazes, folder, banners e cartilhas adequados em todos 

os atores. A intenção foi divulgar e manter um canal de comunicação direto 

com a comunidade, envolvendo públicos distintos, a fim de conhecer a 

realidade e atender as demandas locais e motivar trabalho proposto para saná-

las. 

 Cadastramento Socioambiental 

Nas visitas á residências a equipe de mobilizadores sociais realizou um 

questionário socioambiental para as famílias e os proprietários de terra, com 

intuito de realizar um levantamento de informações sobre as propriedades 

contempladas pelo projeto hidoambiental. 

 Educação para as águas – Comunidade geral. 
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O curso de capacitação realizada para os moradores do local contou com 

momentos de troca de informações e conhecimentos entre as crianças, 

adolescentes e suas mães. O material didático apresentado tem característica 

regional e possui textos que traduzem assuntos sobre a cultura com seus 

mitos, lendas e realidades. O foco era educação e meio ambiente para 

melhoria da qualidade de vida da comunidade ribeirinha, além de informativo 

foi bastante interessante, e importante para a formação continuada dos 

moradores, uma forma deles estarem contribuindo com a comunidade através 

do conhecimento adquirido, para que a nossa região sub-bacia rio Mocambo e 

o planeta sejam preservados”. 

 Gestão de conflitos: demandas das partes interessadas 

 

Portanto a escassez dos recursos hídricos característica da região, aliada ao 

predomínio de pequenas áreas de sitiantes e á necessidade de ações que 

buscam melhorar a qualidade e quantidade destes recursos, a aceitação das 

intervenções foi obtidas com facilidade. 

Dentro desse contexto, o que se foi elaborado nesse trabalho foi mostrar um 

quadro bastante claro sobre os recursos hídricos da região do rio Mocambo, 

dentro de uma linguagem bastante acessível à população envolvida no 

contexto da área, para que pudesse promover um processo de educação 

ambiental. 

 Oficina de Pintura 

A comunidade do Mocambo e os municípios vizinhos da Fazenda Boa 

Esperança, Umbuzeiro e Buticudo, em Curaçá, participaram no dia 27 de Abril, 

da I Oficina do Projeto de Recuperação Hidroambiental da Sub-bacia do rio 

Mocambo, intitulada Oficina de Pintura para geração de renda, com tema de 

plantas nativas da região. 

 Reunião final de apresentação e socialização das ações executadas 
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Pautada no objetivo de realizar a entrega formal das intervenções á 

comunidade, ressaltando as orientações para as suas proteções e 

manutenções, a reunião final do projeto foi realizada no dia 09 de novembro de 

2013. 

O evento foi realizado na Escola Nossa Senhora do Perpetuo de Socorro na 

comunidade do Mocambo, o objetivo foi apresentar para as comunidades locais 

as benfeitorias realizadas na bacia do rio Mocambo e na nascente do rio. 

Aproximadamente R$ 1,3 milhão foi destinado para a execução da obra, que 

visam o aumento da qualidade e quantidade da água desses importantes 

afluentes do rio São Francisco na região do Submédio. 

A solenidade contou com a presença do integrante da Câmara Consultiva 

Regional do Submédio São Francisco e representante do CBHSF Almack Luiz 

Silva, de representante da agência delegatória do Comitê, AGB – Peixe Vivo, e 

IRPAA e autoridades locais.  

A escola e associação eram os locais escolhidos para a realização dos 

encontros visando maior proximidade com a comunidade para facilitar a 

presença do maior número de beneficiados. 

No momento se fizeram presente mais de 75 pessoas moradores da região, 

além do representante do prefeito Sr. Givaldo Lopes e dois vereadores do 

município Theodomiro Mendes presidente da câmera e Januário Ferreira 

Brandão, como representante do poder público, em nome do Comitê de Bacia 

do rio Mocambo e do São Francisco contamos com a presença do Sr.Almacks 

Luiz da Silva, AGB Peixe Vivo participação da Zuleide dos Santos, pela Gama 

Engenharia e Recursos Hídricos quem realizou a fiscalização tiveram a ilustre 

participação  Alex Gama e David Faria. A lista de presença com as assinaturas 

dos convidados e ata de reunião do evento seguem nos Anexos A e B, 

respectivamente. 
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O mobilizadora social da Aliança realizou a apresentação dos resultados 

obtidos com a execução do projeto, as intervenções que foram realizadas. Na 

oportunidade foi exposto um banner sobre o projeto hidroambiental e o mapa 

geral das intervenções salientando a importância e os beneficiados dos 

trabalhos realizados, além de auxiliar no processo de orientação da 

comunidade quanto á proteção e manutenção das benfeitorias realizadas. 

Na apresentação do seminário, a equipe Aliança, os vereadores e o presidente 

da associação, o representante do IRPAA e os moradores da comunidade, 

deram seus depoimentos sobre o projeto, nos quais demonstraram satisfação 

com obra realizada, bem como a relação afetuosa que foi estabelecida entre a 

comunidade e a equipe de mobilizadores sociais da Aliança. Os relatos 

registraram o compromisso assumido pelos residentes da região com a 

manutenção das obras, visando estender a qualidade de vida oriunda da 

recuperação da nascente do rio, aos moradores do entorno e os usuários 

diretos e indiretos da Bacia. 

Neste evento, o objetivo, portanto foi apresentar à comunidade ribeirinha, 

principalmente às autoridades envolvidas, parceiros e famílias, a importância 

do projeto, através do desenvolvimento da apresentação um processo simples, 

que teve por finalidade solucionar o problema social e ambiental, contribuindo 

com a melhoria da qualidade de vida. 
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Figura 2: Coordenadora social da Aliança Apresentando os resultados 

do Projeto  

 

Figura 3: Público presente no Seminário Final 
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Figura 4: Relatos da comunidade 

 

3. RESULTADOS 

As mobilizações sociais direcionadas á famílias possibilitaram momentos 

importantes de troca de experiência e conhecimento, além de permitir o 

desenvolvimento de ações de educação ambiental direcionadas para 

relevância dos recursos hídricos. 

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. 

Diante do contexto do local de escassez de água faz com que a necessidade 

sejao grande motivador para que a população preserve os recursos hídricos, O 

projeto hidroambiental realizado pelo Comitê do rio São Francisco teve a 

finalidade de contribui para aumentar a quantidade e a qualidade da água. 

Portanto o projeto foi muito bem recebido pela comunidade e não foram 

apresentados maiores conflitos de interesse, houve uma divergência m relação 

a mão de obra, ou seja a distribuição de vagas, sendo necessárias apenas 

adequações do projeto. 
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Os relatos da comunidade no decorrer do projeto e no evento final 

demostraram quão bem sucedidas foram ações de mobilização, principalmente 

as abordagens nos encontros realizados, que possibilitou estabelecer uma 

relação de cumplicidade entre os mobilizadores e a comunidade. Como por 

exemplo, a fala do Sr. Cipriano no evento final: A solução dos problemas 

crônicos do semiárido depende de fato de seu principal manancial hídrico, que 

é o Rio São Francisco, embora outras fontes de água possam ajudar. Ainda 

assim, essas fontes não substituem o Velho Chico, que deve ser o manancial 

complementar da região, na medida das necessidades de cada área, porque é 

a fonte hídrica mais próxima e de grande volume. Agradeço a Deus e depois 

esse projeto por ter acontecido na comunidade, porquanto teve uma enorme 

melhoria tanto na estrada, como na proteção das nascentes onde eu fui 

contemplado pelo cercamento, uma parte muito gratificante porque algum ano 

irá ver os resultados da proteção da nascente da minha propriedade. 

A análise dos dados coletados permitiu elaborar o perfil socioambiental do 

público beneficiado pelo projeto, conforme gráfico na Figura, a principal 

benfeitoria realizada nas propriedades foi os barreiros, proteção de nascentes, 

adequação de estradas e barragens de pedra. 

 

57% 

46% 47% 

20% 

Adequação de estradas Cercamento de
Nascentes

Reuniões e Oficinas Curso de Capacitação

PERFIL SOCIOAMBIENTAL 
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Além dos resultados esperados, bem como os benefícios do projeto, uma 

moradora do local recebeu um Kit de todo o material usado para realização da 

pintura em tecido, a oficina ofereceu a oportunidade para que os moradores 

desenvolvam suas habilidades artísticas através da pintura e do desenho 

retratando as paisagens e o cotidiano da região, especialmente expondo a 

cultura do semiárido. “Por isso novas perspectivas de vida e alternativas para 

que eles se desenvolvam profissionalmente”, diz Arlete Laranjeira moradora 

da comunidade e participante da oficina. Deste modo as intervenções do 

projeto propiciaram uma fonte de renda para família através de uma prática 

sustentável. 

Dentre as ações do projeto de recuperação hidroambiental no Mocambo, houve 

a construção de cerca de 60 barragens de pedra ( verticais e horizontais); de 

60 barreiros para acúmulo de água; de 12 km de cerca para recuperação da 

caatinga; e a recuperação de 55 km de estradas. O projeto incluiu ainda o 

trabalho de mobilização e conscientização da população, através de confecção 

de folhetos informativos, banners, a realização de 17 encontros com a 

comunidade para atendimento e orientação acerca das atividades 

desenvolvidas e da proteção e uso consciente do meio ambiente. 

Com intuito de promover a Recuperação Hidroambiental do Rio Mocambo foi 

desenvolvido o projeto, com diversos resultados das atividades, tais como: 

 Preservação do meio ambiente (Vivemos no planeta chamado Terra, e 

nele temos o meio ambiente, este que tem envolvido coisas vivas e as 

que não são vivas). O meio ambiente nos afeta diretamente, pois todos 

estes recursos naturais fazem parte do meio ambiente alguns deles: a 

água, o ar, a terra, rios, lagos, oceanos, as florestas, as árvores, as 

plantas, os animais, o nosso clima, o tempo, enfim todos estes recursos 

fazem parte do meio ambiente, e também de nossas vidas. 

 Melhoria da qualidade da informação (É demonstrar como o 

relacionamento com a base de dados do sistema de informação sobre o 

projeto pode contribuir para a melhoria da qualidade). 
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 Proteção de nascente (A água é um recurso natural insubstituível para a 

manutenção da vida saudável e bem estar do homem, além de garantir 

auto-suficiência econômica da propriedade rural. Para a recuperação e 

preservação das nascentes e mananciais em propriedades rurais, pode-

se adotar algumas medidas de proteção do solo e da vegetação que 

englobam desde a eliminação das práticas de queimadas até o 

enriquecimento das plantas nativas). 

 Mão-de-obra (O desenvolvimento dos destinos e comunidades a que o 

projeto é parte integrante da nossa atuação ao nível da sustentabilidade, 

uma vez que permite aproveitar os valores já existentes na região) 

 Adequação de estrada rural (A adequação de estradas rurais é uma das 

medidas complementares imprescindíveis para o controle da erosão e 

preservação do meio ambiente, dentro de um programa de manejo 

integrado de solos e água). 

 Curso de Pintura (A oficina também possibilita um trabalho cooperativo 

entre equipe de mobilizador X comunidade buscam destacar o papel 

central que a educação tem no desenvolvimento do ser humano).A 

oficina de pintura proporcionou, também, aos participantes a experiência 

da criação, auxiliando-os a enfrentar com sucesso os desafios da vida 

cotidiana e a resolver os problemas novos que surgem, tendo como 

resultado a formação de cidadãos conscientes. 

 Curso de capacitação Educação para águas (Capacitar e conscientizar 

pessoas e grupos sociais para a construção de sociedades sustentáveis, 

definindo e implementando um programa de educação ambiental 

continuada, para uma cultura de responsabilidade social e compromisso 

ambiental do rio Mocambo). 

 Construção de barreiros (A ideia foi represar as águas das chuvas para 

que no período da estiagem sejam utilizadas para o desenvolvimento de 

horticultura e também para consumo de animais). 

 Reuniões (A sustentabilidade ambiental nas comunidades ribeirinhas do 

Mocambo adquire um caráter de extrema importância para o 
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entendimento do projeto com o foco na educação ambiental dessa 

questão que se manifesta no cotidiano de comunidades). 

 

Para atingir o objetivo foi necessário compreender como os ribeirinhos se 

situam no universo sócio-ambiental, definições e relações de sustentabilidade. 

Em seguida, aborda o saber local como um processo de investigação e 

recriação, e as contextualizações em torno do conhecimento natural. 

Todavia, a grande diversidade de concepções e princípios da sustentabilidade 

não garante o desenvolvimento sustentável. A exigência da sustentabilidade 

não pode assegurar a conservação de cada espaço natural, de cada local, 

exigindo da economia local um limite de seu desenvolvimento somente com as 

possibilidades de seus recursos. Para Cavalcanti (1997), sustentabilidade 

significa a possibilidade de se obterem continuamente, condições iguais ou 

superiores de vida para uma equipe de pessoas e seus sucessores, em dado 

ecossistema. O conceito de sustentabilidade equivale à idéia de manutenção 

do sistema suporte de vida para o ribeirinho. Significa comportamento que 

procura obedecer às leis da natureza. Basicamente, trata-se do 

reconhecimento do que é biofisicamente possível em uma perspectiva de longo 

prazo. 

Por isso o Art. 2º A Política Municipal de Meio Ambiente tem por finalidade a 

preservação, proteção, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, de natureza difusa e essencial 

à sadia qualidade de vida, em harmonia com o desenvolvimento econômico e 

social. 

Toda natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas 

as criaturas a  acompanhem sua evolução e progresso. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades de mobilização social promoveram à divulgação das atividades e 

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

Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, AGB Peixe Vivo, Gama e Aliança. 

A obra e atividades já realizadas mostraram resultados positivos, ações de 

recuperação e preservação hidroambiental, envolvendo o poder público e a 

comunidade, precisam ter continuação de forma efetiva. A participação dos 

moradores da execução da obra e atividade do projeto trouxe significativo 

benefício para as famílias envolvidas. 

Por outro lado, as famílias diretamente beneficiadas com a obra ainda não 

estão plenamente treinadas para seu uso e manutenção. Isso implica em estar 

constantemente promovendo ações que venham a solidificar tudo aquilo que foi 

discutido no processo de implantação e execução do projeto. 

Todo planejamento foi executado com êxito, o reflexo das atividades 

desenvolvidas em cada comunidade se tornou consistente com a apresentação 

do Projeto de Recuperação Hidroambiental. Portanto é de grande valia a 

transmissão de informações acerca da necessidade de conservamos os 

recursos hídricos e consequentemente o meio ambiente que vivemos aspectos 

esses primordiais na aplicação e conservação do projeto de recuperação 

implantado nas comunidades (Mocambo, Umbuzeiro, Fazenda Boa Esperança 

e Buticudo), assim pode-se dizer que os primeiros resultados foram 

satisfatórios para ambas as partes envolvidas. 

Destacam-se os desafios na gestão de recursos hídricos em consequência de 

seus enormes impactos sociais: acesso não confiável ao abastecimento de 

água com um forte impacto negativo sobre os padrões de vida e saúde da 

população rural do nordeste. 

O envolvimento dos grupos regionais, dos proprietários de terras, escolas, 

instituições, lideranças locais e demais partes interessadas foi obtido 
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gradativamente no período à realização das ações do projeto e eventos de 

mobilização social.  

Com as reuniões, abordagens diretas aos proprietários, distribuição de 

materiais gráficos, encontros informais com as famílias para o esclarecimento 

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

um processo de estímulo há consciência ambiental que aos poucos promoveu 

maior engajamento dos moradores da área de abrangência do projeto. 

Ao longo dos trabalhos o contato com a comunidade representou uma 

importante oportunidade de aprendizado no que diz respeito á troca de 

experiência e as concepções de cada pessoa abordada acerca de sua 

realidade. 

O compromisso da equipe Aliança com a questão da recuperação 

hidroambiental se reflete nas suas ações, buscando inserir critérios 

ambientalmente sustentáveis nas suas práticas, atividades e 

empreendimentos, com o fim de minimizar, mitigar e até mesmo eliminar os 

impactos ambientais negativos provocados pelas atividades, buscando o uso 

racional dos recursos naturais e hídricos a sua conservação para as futuras 

gerações. 

Diante disso, fica a constatação que o trabalho desenvolvido não é estático; é 

um processo contínuo e permanente de trocas, conhecimentos, reflexões entre 

a comunidade e toda a equipe técnica, no sentido de abranger em sua 

totalidade, a qualidade de vida da localidade contemplada. 

Os seminários inicial e final cumpriram seus objetivos de promover, 

respectivamente a divulgação do projeto como um todo, o qual obteve 

satisfação em suas ações, promoveu tamanha gratificação da comunidade e 

auxiliou na melhoria da crítica situação relacionada aos recursos hídricos da 

região. 

O Projeto Hidroambiental em questão teve, entre outros o objetivo de mobilizar 

e conscientizar a comunidade inserida na sub- bacia, do Mocambo para a 



 
  
 
 
 

17 
 

importância dos cursos d’água a partir da participação em ações de 

recuperação, proteção de áreas de preservação. 

Portanto o interesse dos moradores em entender as propostas do projeto e 

apoiá-las sugere uma sensibilidade e consciência ambiental muito significativa, 

as quais devem ser estimuladas sempre, pois estas alimentam o anseio de 

todas as partes envolvidas em busca de proposições cada vez melhores para 

os projetos futuros, buscando que os mesmos possam ser elaborados 

considerando cada vez mais as peculiaridades culturais, ambientais e 

socioeconômicas de cada município. 
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ATA DE REUNIÃO 

ASSUNTO: SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO 

 LOCAL: Mocambo – BA 09/11/2013 

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, ás dez horas na 

Escola Municipal Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro, localizada no 

Mocambo, município de Curaçá/BA foi realizado apresentação do seminário de 

encerramento das obras do Projeto de Recuperação Hidroambiental na 

Nascente do Rio Mocambo. 

No momento do evento estiveram presentes mais de 75 moradores da região, 

entre eles o representante do prefeito Givaldo Lopes, o presidente da Câmera 

de Vereadores o Sr. Theodomiro Mendes e Januário Ferreira Brandão, entre 

os, representante do CBHSF Almack Luiz da Silva, AGB Peixe Vivo, Gama 

Engenharia e Recursos Hídricos, representante do IRPAA o João Gnadlinger, e 

a equipe da Aliança. 

Cleide Rêgo (coordenadora de mobilização social) fez a abertura do seminário 

com a apresentação dos participantes do evento presente e suas instituições, 

ressaltando a avaliação e resultados sociais e ambientais que o projeto trouxe 

para a comunidade do rio Mocambo, em seguida passou a palavra para 

Rodolfo Pereira dos Santos (mobilizador Social), frisou o foco em educação 

ambiental. 

O evento se deu de forma simples e participativa logo após a fala do Rodolfo, 

foi dado espaço para três moradores realizarem seu depoimento sobre a 

escuta aos contemplados sobre a nova realidade, qual a contribuição do 

projeto para o dia a dia de cada um. Sr. Inocêncio Costa falou sobre sua 

enorme satisfação com a realização do barreiro em sua propriedade, muito 

contente porque o mesmo relatou a grande dificuldade de água. Em seguida 

Sr. Cipriano Silva passou a relatar do projeto porquanto o cercamento de 

nascente foi uma execução com êxito, porque na propriedade dele ficou uma 
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coisa muito linda, assim o morador relatou. Concluindo a fala dos moradores o 

Sr.ª Cleonice Gomes frisou adequação da estrada rural onde as estradas de 

circulação foram melhoradas em diversos trechos, facilitando o trajeto dos 

carros. 

A terceira fala ficou com Engenheiro responsável pelo projeto Pedro Tadeu, 

onde foi falou sobre a obra e atividades já realizadas, destacando o ciclo da 

água e ações desenvolvidas visando criar condições para reduzir o 

escoamento superficial e consequentemente os processos erosivos, mostrando 

resultados positivos, ações de recuperação e preservação hidroambiental, 

envolvendo o poder público e a comunidade, precisam ter continuação de 

forma efetiva. 

O quarto momento teve uma grande relevância com a fala de João Gnadllinger, 

que também acompanhou toda a execução da obra, feita pela empresa Aliança 

Pinturas e Reformas, e se fez presente na solenidade de entrega, o mesmo 

frisou sobre a importância da manutenção e preservação do meio ambiente. 

Em seguida o Alex Gama Santana falou sobre a importância da realização do 

projeto no município e os agradecimentos à comunidade pela acolhida do 

projeto, logo após fez a entrega  do projeto da segunda etapa das intervenções  

programadas para a Bacia do Rio Mocambo para o João Gnadllinger dirigente 

do IRPAA. 

A representante da AGB Peixe Vivo falou sobre as águas, um bem muito 

valioso. 

Almacks Luiz Silva, representando o CBHSF, salientou que “as obras de 

recuperação hidroambientais promovidas pelo Comitê atingem uma série de 

questões pela sua amplitude, mas não se pode perder de vista que o nosso 

foco é sempre na preservação do meio ambiente e, principalmente, zelar pelas 

águas do Velho Chico”. 

Nas falas dos representantes dos moradores, vereadores e presidente da 

associação Arnaldo Dias Cardoso ficaram claros a satisfação de todos pela 



 
 
 
 
 

29 
 

obra ali executada e pelos laços afetuosos que foram criados entre eles e a 

equipe que ali trabalhou nestes onze meses. De modo geral, o projeto foi muito  

bem aceito pelos moradores e além de ficar claro que as famílias do local 

necessita ter o compromisso para manutenção e a preservação das obras 

visando melhoria da qualidade de vida a partir da recuperação da nascente do 

rio Mocambo.  

Nada mais havendo a constar, a coordenadora de mobilização social, eu Cleide 

Rêgo, encerro a reunião as 12h00mim, lavrei a presente ata que vai ser 

assinada por mim. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS 
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DADOS DO CADASTRAMENTO SOCIOAMBIENTAL 
RIO MOCAMBO 

 
 

 
 
 

Nome dos Beneficiados 

 E
s
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a
d

a
 

  B
a
rr

e
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o
s

 

P
ro

te
ç

ã
o

 

n
a
s
c
e
n
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1. Abelardo Lucio dos Santos      X        X  

2. Aciole Salustiano da Costa      X        X  

3. Adão Costa do Nascimento      X        X  

4. Albany Medrado Freire      X        X  

5. Anízio Salustiano Costa      X        X  

6. Agélica Maria da Silva Costa      X        X  

7. Anizete Dias dos Santos      X        X  

8. Antonio Costa Gomes      X        X  

9. Antonio Paiva      X        X        X 

10. Antônio Silirio      X        X  

11. Arlete Laranjeira dos Santos      X        X  

12. Badu Costa      X        X  

13. Barragem do Mocambo      X        X  

14. Benedito Alves dos Santos      X        X  

15. Benedito Alves Costa      X        X  

16. Bento Gomes dos Santos      X        X  

17. Bertinho Alves      X        X  

18. Bráulio da Costa Mendonça      X        X  

19. Bruno Alves da Silva      X        X  

20. Daniel Maciel       X        X  

21. Inocêncio Cipriano Filho      X        X  

22. Durval dos Santos      X        X  

23. Edetrude Pires    

24. Edjanio da Silva     X       X  

25. Edmilson Gomes     X       X  

26. Edson dos Santos     X       X  

27. Eufrásio Carvalho     X       X  

28. Eva Maria dos Santos     X       X  

29. Francisco Filho     X       X  

30. Francisco Filho     X       X  

31. Francisco Paiva     X       X  

32. Francisco Silva     X       X  

33. Gilmar dos Santos Silva     X       X  

34. Idelfonico Alves     X       X  

35. Inocêncio Gomes     X       X  

36. Ivanice Lopes da Silva     X       X  

37. Jaime Gomes     X       X  

38. James da Costa     X       X  

39. João Bosco Gomes     X       X  
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40. João Carlos Maciel    X      X  

41. João Paulo da Silva    X      X  

42. Job Leonel de Lima    X      X  

43. José Almeida    X      X  

44. José Arimateia da Costa    X      X  

45. José Gomes da Conceição    X      X  

46. José Gomes Medrado     X      X  

47. José Salustiano da Silva    X      X  

48. José Salustiano Bispo    X      X  

49. Júlio Gomes    X      X  

50. Cleonice Costa dos Santos    X     X  

51. Lisomar Maciel    X     X  

52. Luiz Dias dos Santos    X     X  

53. Manoel Gomes    X     X  

54. Manoel Medrado    X     X  

55. Maria Alice da Silva    X     X  

56. Maria Dias dos Santos    X     X  

57. Mércia Alves    X    X  

58. Milton Lúcio    X    X  

59. Pedro Aquino da Costa    X    X        X 

60. Raimundo Conceição    X    X  

61. Raimundo Rodrigues    X    X  

62. Silvério Gomes de Almeida    X    X  

63. Temista Medrado    X    X  

64. Tereza Dias    X    X  

65. Valto da Silva    X    X  

66. Vicente Alves    X    X  

67. Wedson Medrado Freire    X    X        X 

 


