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APRESENTAÇÃO 

 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) é uma instância 

colegiada que discute e delibera questões ligadas à gestão de recursos hídricos 

nesta região hidrográfica. A partir do ano 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 pôde 

contratar por meio de processo licitatório a elaboração e execução do Projeto de 

Recuperação hidroambiental da sub-bacia do Rio Itaguari. Projeto este que foi 

endossado pelo CBHSF através de seus representantes. 

Sob o Ato Convocatório nº 012/2012 a empresa LOCALMAQ Ltda., do ramo de 

prestação de serviços de obras de engenharia e terraplenagem, foi contratada para 

a realização do Projeto de Recuperação Hidroambiental da sub-bacia do Rio 

Itaguari, em Cocos / BA. 

Este documento apresenta as ações de mobilização social que foram realizadas ao 

longo do projeto em questão. 
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1 INTRODUÇÃO 

A mobilização social é quando grupo de pessoas, uma comunidade ou uma 

sociedade decide e age com um objetivo comum, sendo assim é um ato de razão. 

Para que ela seja útil para a sociedade é necessário que esteja orientada para a 

construção de um projeto de futuro. Se o propósito é passageiro, torna-se, um 

evento, uma campanha e não em um processo de mobilização. A mobilização 

requer uma dedicação contínua e produz resultados frequentemente.  

Os serviços e obras hidroambientais para recuperação de bacias hidrográficas estão 

relacionados de forma indissociável à promoção da qualidade de vida, bem como ao 

processo de proteção dos ambientes naturais, em especial dos recursos hídricos. 

Para tanto, torna-se necessário desenvolver ações educativas que possibilitem a 

compreensão sistêmica desse trabalho e estimular a participação popular, engajada 

e consciente, no entendimento dessas questões. 

Com o objetivo de buscar o envolvimento popular nos serviços e obras 

hidroambientais é fundamental estimular um olhar atento à realidade em que se vive, 

uma vez que para transformá-la é essencial que a população conheça os diferentes 

aspectos relacionados ao meio ambiente, participe ativamente dos debates, onde 

são tomadas as decisões sobre as prioridades de ações e exerça controle social ao 

longo do processo. 

Diante disso, a Educação Ambiental constitui-se numa possibilidade de atuação que 

busca, por meio de ações articuladas, oportunizar a emancipação dos atores sociais 

envolvidos e, com isso, despertar o protagonismo popular na condução das 

transformações esperadas. 

Para chegar nesse resultado é preciso atuar de forma mais incisiva em ações 

coordenadas e constantes originando um processo em que a população, imbuída do 

desejo e responsabilidade, se organize, busque conhecer de forma profunda sua 

realidade e, a partir da leitura feita, demande ações ambientais pautadas em suas 

reais prioridades. 
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Desta feita, o processo de educação ambiental em sua função transformadora 

começa no momento em que a população, ao olhar de forma crítica para os 

aspectos que influenciam sua qualidade de vida, reflete sobre os fatores sociais, 

políticos e econômicos que originaram o atual panorama e busca atuar no seu 

enfrentamento. 

Como diretriz de trabalho as ações de educação ambiental foram utilizadas o 

Programa Nacional de Educação Ambiental – PNEA, onde se procura assegurar a 

integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade – ambiental, 

social, ética, cultural, econômica, espacial e política – ao desenvolvimento do País, 

resultando em melhor qualidade de vida para toda a população, por meio do 

envolvimento social na proteção e conservação ambiental e da manutenção dessas 

condições ao longo prazo. 

Os trabalhos de mobilização social e educação ambiental referente às obras e 

serviços hidroambientais apresentam, entre suas diretrizes, aspectos determinantes 

para que atendimento das expectativas comunitárias referentes à recuperação 

ambiental da bacia hidrográfica onde vivem.  

O convite e incentivo à gestão comunitária buscam proporcionar a todos o acesso à 

informação os quais devem ter ciência de todas as ações, obras e serviços, seus 

impactos e os resultados esperados. 

A experiência demonstra que a efetivação das ações hidroambientais é fortalecida 

na medida em que são valorizadas as inúmeras potencialidades e diferenças 

regionais existentes, tornando cada serviço contratado uma ação da própria 

sociedade. 
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2  OBJETIVO 

 

Este relatório tem como objetivo demonstrar os acontecimentos decorrentes do 

seminário de encerramento do Projeto de Recuperação hidroambiental da sub-bacia 

do Rio Itaguari. Mais do que isso, o documento demonstra a percepção que os 

moradores contemplados possuíam antes do projeto e após a sua implantação. 

Também, pretende apresentar os resultados obtidos no projeto como um todo, ou 

seja, ao longo do trabalho de mobilização social desenvolvido na comunidade. 
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3 MOBILIZAÇÃO 

3.1 METODOLOGIA 

 

O documento presente tem como arquivo a memória dos acontecimentos principais 

de todos os eventos de mobilização realizados ao longo da execução do Projeto 

Hidroambiental na Sub-bacia do Rio Itaguari, bem como os detalhes do último 

Seminário concretizado para entrega final das obras aos moradores de Cocos/BA. 

4 RELAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS 

Foram executadas as seguintes atividades de mobilização social (Relatório 

LOCALMAQ-RH-RM-BA-AGB-ITAGUARI-001-REV00): 

4.1    Seminário Inicial: 

o Sede da Prefeitura Municipal de Cocos, BA – 09h00min do dia 

18/09/2012; 

 

Para a execução deste Seminário Inicial, a metodologia baseou-se em realização de 

contatos e convites diretos e indiretos, utilizando de forma intensiva o apoio do 

Poder Público Municipal, dado o caráter preliminar e de planejamento desta reunião. 

Assim, a LOCALMAQ LTDA elaborou com o respaldo da AGB Peixe Vivo um convite 

padrão, que foi remetido por meio de correio eletrônico para os contatos pré-

cadastrados, que foram levantados com base em processos referenciais de 

mobilização, tais como: Prefeitura, Escola, Associações, Sindicatos, Empresas de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, Órgãos de Estado de Meio Ambiente, dentre 

outros. 

O convite extensivo à sociedade e aos prováveis beneficiários ficou a cargo da 

Prefeitura Municipal de Cocos/BA, na figura do Chefe de Gabinete Hélio de Melo e 

do Fiscal Ambiental Municipal, Muller. 

 



 

11 
  

PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIO ITAGUARI, MUNICÍPIO DE COCOS, BA. 

RELATÓRIO FINAL DE MOBILIZAÇÃO 

DEZEMBRO/2013 

 

 

Desta forma, ficou agendada a reunião para o dia 18 de setembro de 2012, na sede 

da Prefeitura Municipal de Cocos/BA, com início previsto para as 9h00min. 

A reunião contou com a presença de Thiago Campos, assessor técnico da AGB 

Peixe Vivo, Davyd Faria, engenheiro civil da Gama Engenharia, João Juliano 

Casasanta, Wellington Aristides e Rodrigo Dhryell, representantes da Localmaq, 

entre outros. 

 

Figura 1. Foto dos representantes presentes no Seminário Inicial em Cocos. 

 

4.2   Identificação e Cadastro dos Beneficiários; 

o Atividade realizada no período de Outubro e Dezembro de 2012 e 

Janeiro de 2013. 

Nesse período foi executada a identificação dos beneficiários através da visitação in 

loco por meio de direcionamento com uso do GPS. Após a identificação, foi utilizada 

a comunicação direta com os proprietários ou responsável (gerentes) das 

propriedades rurais, para apresentar o projeto, suas peculiaridades e quais as 

intervenções estavam previstas em suas áreas.  
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As apresentações aos moradores tiveram como objetivo recolher os Termos de 

Concordância para a execução das atividades de recuperação ambiental. 

O responsável pela tarefa foi o analista ambiental, Isaac Rodrigues que atuou no 

projeto a serviço da Localmaq até o mês de Março de 2013. 

 

Figura 2. Foto de Isaac durante visita a proprietário de terra. 

 

4.3   II Reunião de Mobilização: 

o Câmara Municipal de vereadores de Cocos/Bahia às 10h00min do dia 

24/11/2012; 

o Escola Municipal Manoel Messias Rodrigues, povoado de Santa Luzia, 

às 15h00min do dia 24/11/2012; 

o Escola Municipal Bom Jesus, povoado de Camaçari II às 09h00min do 

dia 25/11/2012; 

o Escola Municipal Dom Pedro I, povoado de Santo Antônio às 15h00min 

do dia 25/11/2012. 
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Esta reunião se sucedeu nas quatro localidades supracitadas, a fim de atender à 

demanda social da população beneficiária e reduzir a necessidade de deslocamento 

dos proprietários que residem na zona rural. 

O foco dessas apresentações foi a explanação sobre os detalhes do projeto, como 

locais de execução, fotos de intervenções previstas, explicação dos sistemas 

ambientais implantados, dentre outros. Durante as exposições houve a utilização de 

imagens, slides e palestrantes para apresentação do Projeto e da CBHSF. 

 

 

  

 

Figura 3. Memória dos eventos de mobilização realizados ao longo do mês de 

Novembro. 

 



 

14 
  

PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIO ITAGUARI, MUNICÍPIO DE COCOS, BA. 

RELATÓRIO FINAL DE MOBILIZAÇÃO 

DEZEMBRO/2013 

 

4.4  III Reunião de Mobilização: 

o Escola Municipal Bom Jesus, povoado de Camaçari II, às 14h00min do 

dia 24/02/2013. 

 

Para a execução deste evento, a metodologia baseou-se em realização de contatos 

e convites diretos, utilizando de forma intensiva o apoio dos líderes comunitários 

locais (Camaçari II e III). 

O foco das apresentações foi novamente a explanação sobre os detalhes do projeto, 

como locais exatos de execução, fotos de intervenções previstas, explicação dos 

sistemas ambientais que serão implantados, dentre outros. Com o apoio de mapas 

em formato A3, dos anexos do Termo de Referência e de cartolinas com pincel para 

a demonstração em figuras das atividades que serão executadas, foi apontado cada 

local onde estavam previstas as intervenções (Camaçari I e II). 

 

 

Figura 4. Foto da população presente. Materiais utilizados para a apresentação 

são visíveis sobre o carro. 
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4.5    IV Reunião de Mobilização: 

o Casa de proprietário (Sr. Celso), no povoado de Camaçari III, município 

de Cocos/BA, às 9h00min do dia 08/03/2013. 

 

Para a execução desta reunião de mobilização, a metodologia de convites baseou-

se na realização de contatos e convites diretos, utilizando de forma intensiva o apoio 

dos líderes comunitários locais (Camaçari III). 

A reunião teve como alvo a apresentação do novo encarregado de obras, Rogério 

Santana Dias, além de continuar a apresentação do mapa em formato A3 com a 

identificação dos beneficiários. 

A apresentação do Projeto e do novo encarregado apresentou boa satisfação e 

interesse aos presentes da reunião. A execução do trabalho foi bem explicada e não 

detectou dificuldade de aceitação por parte dos proprietários. 

 

 

 

Figura 5. Rogério Santana em sua primeira mobilização social. 
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Figura 6. Foto do pessoal que participou da mobilização. 

 

4.6   V Reunião de Mobilização: 

o Comunidade de Santo Antônio – Mês Abril. 

 

No referido mês houve diversas reuniões e sorteio de bicicleta para os participantes. 

Nas reuniões foram abordados temas de barraginhas e alguns aspectos sobre os 

trabalhos de topografia. Os trabalhos atingiram os propósitos aspirados de informar 

a comunidade a respeito das obras e serviços que estavam em andamento devido 

ao Projeto de Recuperação Hidroambiental de Município de Cocos. A população foi 

bastante participativa e demonstrou um bom entendimento do tema tratado. 
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Figura 7. Foto das reuniões realizadas e sorteio da bicicleta. 

 

4.7   VI Reunião de Mobilização 

o Câmara dos Vereadores de Cocos/BA, às 10h30min, dia 09/05/13. 

 

O processo de mobilização social realizado no município de Cocos, referente ao 

mês de Maio, consistiu em uma reunião com os vereadores e alguns representantes 

de comunidades da cidade com a finalidade de discutir sobre as obras que já haviam 

sido concluídas. Foram abordadas temas de paliçadas, cercamento de nascentes e 

importância das matas ciliares. A Reunião de Mobilização obteve sucesso em seus 

objetivos, alcançando bons resultados com o interesse e a participação dos 

convidados. 
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Figura 8. Rogério Santana em sua fala na câmara dos vereadores. 

 

4.8   VII Reunião de Mobilização 

o Comunidade de Santo Antônio, às 17h30min, dia 25/06/13. 

 

A mobilização referente ao mês de Junho reuniu pessoas na casa de uma moradora 

que se disponibilizou a oferecer o lugar para a reunião. Nela, foram abordados 

temas de paliçadas, barraginhas e cercamento de nascentes, sendo bastante 

satisfatória demonstrando mais uma vez o envolvimento e o interesse da população 

com as obras e serviços do Projeto de Recuperação Hidroambiental da Sub-Bacia 

do Rio Itaguari. 

Concomitantemente a reunião promovida pela LOCALMAQ atingiu aos propósitos 

aspirados de informar a comunidade a respeito das obras e serviços prestados que 

estavam em andamento devido à implantação do Projeto.  
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Figura 9. Confraternização final da reunião de mobilização do mês de Junho. 

 

4.9   VIII Reunião de Mobilização 

o Escola Estadual de Cocos, 11 de Julho de 2013, turnos matutino, 

vespertino e noturno. 

Os trabalhos de mobilização nos diferentes turnos seguiram a mesma metodologia, 

tratando de temas como paliçadas e cercamento de nascentes. O trabalho de 

Mobilização realizado com os jovens foi muito satisfatório devido ao constante 

interesse de aprender, entender e conhecer aquilo que lhes foram passados. Os 

alunos da Escola Estadual de Cocos se mostraram muito gratificantes com o 

trabalho da Localmaq e dispuseram-se a trabalhar em favor do meio ambiente, bem 

como acompanhar de perto as obras da empresa quando lhes fosse possível.  
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Figura 10. Fotos dos alunos que participaram das reuniões. 
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4.10   IX Reunião de Mobilização 

o Visita às obras com os alunos da Escola Estadual de Cocos, às 

9h00min do dia 10 de Setembro de 2013. 

 

Esta mobilização foi realizada conforme pedido a dos alunos do 3º ano do Ensino 

Médio da Escola Estadual de Cocos, que se prontificaram a visitar as obras da 

Localmaq para entender e visualizá-las com maiores detalhes.  

Diferentemente do último trabalho de Mobilização realizado pela Localmaq, este 

último evento trouxe novidade na reação dos alunos, pois houve uma diferença 

notória entre explicar o projeto na prática e na teoria.  

Durante a saída dos alunos, muitos jovens procuraram informar a respeito de áreas 

da educação que se responsabilizam por tais tipos de obra, pois disseram ter 

despertado grande interesse pelo resultado dos serviços. Dessa maneira, a empresa 

se prontificou a sanar dúvidas posteriores além de disponibilizar outras visitas 

técnicas caso fosse possível. 

 

Figura 11. Chegada dos alunos ao local das obras. 
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5 SEMINÁRIO FINAL 

5.1   METODOLOGIA 

 

Com o intuito de finalizar o Projeto de Recuperação Hidroambiental da Sub-bacia do 

Rio Itaguari, foi marcado um último Seminário de Mobilização para apresentar os 

resultados à população. 

Para esse evento foram utilizados convites, apresentação de slides, banners, 

distribuição e sorteio de brindes aos presentes. 

O Seminário foi marcado para as 14h00min do dia 29/11/2013 na Comunidade 

Santo Antônio, município de Cocos, BA. 

 

5.2   MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

O evento ocorreu na comunidade de Santo Antônio, no salão da Igreja Católica da 

comunidade, as 14h00min do dia 29 de novembro deste ano e contou com a 

presença de 52 pessoas. Dentre essas se encontravam o membro do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Cláudio Pereira da Silva, da AGB Peixe 

Vivo, Solange Oliveira Evangelista, da administração pública, o vereador Silvanei 

Costa, Doralina Trindade do Bonfim, da ONG A. A. Vida Verde, apresentados na 

FIGURA 12, do Sindicato Rural, Juscelino da Silva Ferreira, e representantes da 

LOCALMAQ LTDA.  
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Figura 12 – Doralina Trindade Bonfim da ONG A. A. Vida Verde e o vereador Silvanei 

Costa. 

 

Antes do início da reunião foi distribuído o material de mobilização, as cartilhas com 

informações a respeito das obras e serviços que foram executados na região, 

FIGURA 13, e bonés com o nome do projeto, das instituições envolvidas e da 

empresa executora. 

 

Figura 13 – Cartilha do Projeto de Recuperação Hidroambiental da sub-bacia do Rio 

Itaguari no município de Cocos. 
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Figura 14 – Interação dos participantes com a cartilha descritiva do projeto. 

 

A abertura da reunião foi feita por Rafael Sá representando a LOCALMAQ o qual 

passou a palavra ao membro do CBHSF para reforçar a importância do projeto. 

Cláudio Pereira falou então, da importância da água para o desenvolvimento da 

sociedade, sendo o elemento mais importante para a vida. Contudo, o 

desenvolvimento de atividades, como a produção agrícola, seja para o consumo 

próprio ou comercialização, agropecuária e/ou obras civis, dentre outras, estão 

relacionadas a impactos ambientais que podem prejudicar a disponibilidade e 

qualidade dos recursos naturais como a água. 
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Figura 15 – Cláudio Pereira do CBHSF. 

 

É importante, então, que se procure adotar medidas que visem a diminuir os 

impactos na natureza, principalmente, no contexto da bacia hidrográfica a qual é 

uma unidade territorial de grande importância na tomada de decisões na área de 

recursos hídricos. Sendo assim, o CBHSF procura utilizar os recursos advindos da 

cobrança do uso de recursos hídricos para execução de projetos que promovam a 

recuperação ambiental de áreas importantes para a preservação da bacia 

hidrográfica. Neste contexto, a agência da bacia hidrográfica do São Francisco 

contratou uma empresa com a finalidade de estudar a área e fazer um levantamento 

das principais intervenções que poderiam ser realizadas com o objetivo de melhorar 

as condições do Rio Itaguari o qual é um importante afluente do São Francisco. 

Foi ressaltado ainda que obras de recuperação ambiental são custosas e os 

recursos disponíveis para serem investidos é pouco expressivo diante das 

necessidades existentes ao longo da bacia hidrográfica. Em razão disso, o CBHSF 

juntamente com a AGB Peixe Vivo procurou adequar as obras a situação a 

disponibilidade financeira do comitê, promovendo o máximo de melhorias para a 

região. Também foi destacado que o projeto não tem nenhum vínculo político. 
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Após as palavras do membro do CBHSF, o representante da LOCALMAQ, Rafael 

Sá, explicou que após a contratação de uma empresa para o estudo da área e a 

elaboração do termo de referência pela AGB Peixe Vivo, foi aberto processos 

licitatórios para a contratação de uma empresa com a missão de executar o projeto 

de Recuperação hidroambiental da sub-bacia do Rio Itaguari e de outra para 

fiscalizar essa execução. As vencedoras dessas licitações foram a LOCALMAQ e a 

GAMA Engenharia de Recursos Hídricos respectivamente. 

Rafael Sá, FIGURA 16, fez uma breve apresentação, disponível no material anexo, 

sobre o papel do comitê de bacia hidrográfica e de sua agência executiva. Além 

disso, destacou as prioridades estabelecidas pelo CBHSF para o desenvolvimento 

dos projetos de recuperação ambiental, como obras de contenção de águas pluviais, 

melhoria ecológica das estradas vicinais, enriquecimento vegetal, proteção de 

nascentes, educação para as águas dentre outras. Em seguida falou sobre a 

importância dos serviços desenvolvidos na sub-bacia do Itaguari e as intervenções 

previstas e realizadas na região. Neste momento, a Sra. Doralina da ONG A. A. Vida 

Verde levantou alguns questionamentos sobre as mudanças feitas no projeto, no 

entanto foram bem esclarecidos pelo representante da Localmaq. 
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Figura 16 – Rafael Sá representando a LOCALMAQ. 

 

Também surgiram dúvidas a respeito das paliçadas, e foi explicada a função destas 

de proporcionar uma barreira para quebrar a força da enxurrada e reter os 

sedimentos carreados dentro da voçoroca. 

Rafael Sá conclui sua apresentação e passou as palavras para Cláudio do CBHSF 

que fez o encerramento da reunião. Por fim, a LOCALMAQ organizou um lanche, 

FIGURA 17, e sorteou uma bicicleta para os participantes da mobilização final, 

FIGURA 18. 

 

Figura 17 – Lanche realizado no final da reunião de mobilização. 
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Figura 18 - Membros da LOCALMAQ juntamente com vencedor do sorteio o Sr. 

Oliveiro Bonfim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
  

PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIO ITAGUARI, MUNICÍPIO DE COCOS, BA. 

RELATÓRIO FINAL DE MOBILIZAÇÃO 

DEZEMBRO/2013 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo geral, os serviços de mobilização social realizados pela LOCALMAQ no 

município de Cocos/BA foram condizentes com as propostas descritas no Termo de 

Referência em relação ao envolvimento de ações de comunicação social. A 

comunidade local foi instruída com relação aos objetivos e as localizações das 

obras, as metas a serem atingidas e as consequências positivas para recuperação 

hidroambiental da sub-bacia.  

O sucesso do projeto esteve vinculado ao interesse da população mobilizada e suas 

curiosidades, anseios e questionamentos que contribuíram para uma constante 

procura por avanços na maneira de levar a educação ambiental aos beneficiários da 

sub-bacia do Itaguari. 

Além disso, também houve alguns obstáculos por parte dos proprietários, o que, em 

diversos momentos, dificultaram uma maior agilidade como também a não execução 

e/ou substituição de algumas obras. Contudo, como se tratava de trabalhos que 

envolviam intervenções mecânicas em terras de diferentes proprietários tudo isso já 

era esperado pela equipe LOCALMAQ, que soube lidar, muitas vezes através das 

mobilizações, com a resistência de alguns e com o sentimento de outros 

demonstrando firmeza em todos os momentos na sua posição de certificar a 

qualidade do serviço que seria prestado. 

Os trabalhos de mobilização permitiram observar que o estudo da população a ser 

trabalhada é essencial para se executar um bom trabalho. Neste contexto, foi 

englobada a análise da classe social, as dificuldades por ela enfrentadas, o ponto de 

vista de seus moradores diante das obras com maquinário pesado, dentre outros. 

Os procedimentos de mobilização baseados nesses quesitos pelos membros da 

LOCALMAQ contribuíram em peso para aceitação da população diante os serviços a 

serem executados. Adotando a mesma “linguagem” compreendida pela sociedade 

alvo das reuniões, os moradores puderam se sentir mais à vontade no levantamento 

de questões e obter um maior entendimento, identificando assim a real intenção do 

projeto. 
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ANEXO A – Lista de Presença da Reunião de Mobilização 
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ANEXO B – Lâminas apresentadas no Seminário Final 
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