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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 026/2012 e o Contrato de Gestão Nº 14/ANA/2010 a 

Neogeo Geotecnologia foi contratada para a realização do Projeto de Recuperação 

Hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na Sub-bacia do rio 

Moxotó, Ibimirim / 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 

 

Todas as obras do presente projeto estiveram em harmonia com o andamento das 

ações de mobilização social, pois, é a partir da participação e sensibilização das 

comunidades envolvidas que se viabilizaram as autorizações para a execução das 

intervenções propostas. 

Os trabalhos de mobilização foram realizados por colaboradores regionais, o que 

facilitou o bom andamento do projeto, visto que estes atores possuem laços de 

convivência com a população local e vivenciam a realidade socioambiental da região 

e suas demandas. 

Devido ao perfil do público beneficiado pelas ações do projeto, as abordagens aos 

proprietários se deram de modo direto, buscando o envolvimento da comunidade. O 

acompanhamento do projeto ao longo de toda sua execução foi realizado por atores 

locais que puderam expressar as impressões da comunidade e avaliar as obras a 

partir de reuniões periódicas e visitas a campo. 

As atividades de mobilização contaram com oficinas para jovens, adultos e mulheres, 

ações junto aos proprietários rurais, através de contato pessoal e distribuição de 

materiais, coleta de assinatura nos Termos de Concordância para formalizar a 

aceitação das obras, reuniões em agrovilas do município de Ibimirim, recolhimento de 

dados socioambientais da propriedade, para estabelecer um perfil produtivo do 

público e cadastro dos beneficiados pelo projeto.  

Todas as ações foram realizadas promovendo educação e consciência ambiental 

quanto à importância da manutenção contínua das benfeitorias advindas da execução 

das obras. 

O presente relatório apresenta os resultados de mobilização social executadas no 

decorrer da realização do projeto na região na margem esquerda do Açude Poço da 

Cruz na Sub-bacia do rio Moxotó, Ibimirim, Pernambuco, Brasil. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Parcerias e Apoios 

Para o bom andamento do projeto a Neogeo contou com a participação de importantes 

atores locais: DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; 

UNIVALE, SERTA; CEASAPE -Centro de Educação Ambiental do Semi-árido 

Pernambucano; Compesa; Câmara Municipal de Ibimirim; Prefeitura de Ibimirim; 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú; Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco; Associação de usuários do Açude Poço da Cruz; Rádio Sertão FM. O 

envolvimento dos diversos setores da comunidade foi de fundamental importância 

para estabelecer a transparência nas ações realizadas pela empresa Neogeo.  

 Ações com a comunidade 

Ao longo do projeto foram realizadas várias ações junto à comunidade visando difundir 

a importância do projeto e seus benefícios. Em todas as ocasiões, a equipe de 

mobilização social aproveitou a oportunidade para promover a educação ambiental do 

público presente em cada evento, utilizando recursos audiovisuais, distribuindo 

materiais gráficos, promovendo dinâmicas e conversas formais e informais com as 

pessoas residentes na área de abrangência do projeto. 

As parcerias firmadas possibilitaram que a mobilização social abrangesse diversos 

públicos, a exemplo das oficinas e aulas realizadas com as crianças e os jovens da 

ONG CEASAPE. Comunidades menores residentes nas agrovilas de Ibimirim também 

receberam as ações de sensibilização e divulgação do projeto. Deste modo, os 

trabalhos abrangeram o maior número possível de pessoas, demonstrando que o 

projeto se deu de forma transparente e valorizando a participação de diferentes grupos 

locais.  

 Termos de Concordância 

O primeiro passo para desenvolvimento do projeto é voltado para a locação 

topográfica, sendo assim, as ações de mobilização social sempre estiveram 

conjugadas com este trabalho. A partir disso, a equipe Neogeo, através de contato 

direto e identificação das propriedades buscaram a anuência dos proprietários para a 

alocação das benfeitorias previstas, e assim liberar frentes de obra para a execução 
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dos trabalhos. A coleta do Termo de Concordância visa resguardar ambas as partes, 

formalizando a aceitação para recebimento das obras. 

O contato com os beneficiados pelo projeto representou uma oportunidade de 

desenvolver a consciência ambiental dos mesmos quanto ao papel de cada um na 

manutenção contínua dos resultados do projeto.  

 Cadastramento Socioambiental 

Este cadastro foi realizado em todas as propriedades que receberam intervenções do 

projeto, o mesmo trouxe informações a respeito do terreno e seu uso, para levantar 

as informações mais relevantes destas áreas.  

 Cadastramento de Beneficiados 

O público beneficiado pelo projeto foi registrado a partir da coleta das coordenadas no 

interior de cada propriedade que recebeu uma intervenção, deste modo foi possível 

ter uma noção do número de pessoas que foram contempladas pelas benfeitorias. 

 Comitê de Acompanhamento das ações do projeto 

Atendendo as especificações do Termo de Referência, as ações do projeto foram 

acompanhadas desde o início por um grupo de moradores locais que representaram 

a comunidade e puderam registrar suas opiniões e impressões para a Neogeo em 

reuniões periódicas. Os encontros mensais estabeleceram uma relação muito 

importante entre a Neogeo e a comunidade, pois a partir de visitas a campo, os 

membros puderam avaliar os trabalhos e registrar sugestões e críticas à empresa. 

 Educação para as águas – Mulheres e Crianças 

As oficinas realizadas para os públicos feminino e infantil contaram com momentos 

enriquecedores que propiciaram a troca de conhecimentos através de apresentações, 

palestras, conversas. Nestas ocasiões foi possível promover uma 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. 
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 Gestão de conflitos: Adequação de demandas das partes interessadas 

Em geral, as obras foram muito bem recebidas pela comunidade, provavelmente esta 

boa aceitação tem relação com a pouca disponibilidade dos recursos hídricos 

característica da região. Este modo, a comunidade anseia por ações que buscam 

melhorar a qualidade e quantidade da água. 

 Reunião final de apresentação e socialização das ações executadas 

Com o objetivo de formalizar a entrega das obras do presente projeto, a reunião final 

foi realizada no dia 02 de agosto na sede do CEASAPE. O mobilizador social da 

Neogeo realizou a apresentação dos resultados obtidos com a execução do projeto, 

ilustrando as intervenções que foram realizadas, reforçando a necessidade da 

manutenção contínua dos benefícios do projeto. A lista de presença segue no Anexo 

A.  

 

 

Figura 1: Apresentação dos resultados  
Fonte: Neogeo, 2014 
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3. RESULTADOS 

 

A partir das ações de mobilização social, ao longo do projeto o envolvimento da 

comunidade beneficiada se deu da melhor forma possível, auxiliando o bom 

desenvolvimento do projeto e suas propostas. As parcerias firmadas representaram 

fator muito importante para o andamento das obras, facilitando a realização de 

eventos de divulgação e sensibilização das partes interessadas. 

O Comitê de Acompanhamento realizou uma ponte entre a Neogeo e a comunidade, 

criando uma relação de confiança entre as partes. 

As mobilizações sociais direcionadas às mulheres e crianças possibilitaram momentos 

importantes para o desenvolvimento de ações de educação ambiental direcionadas 

para a importância dos recursos hídricos e do meio ambiente como um todo. 

O recolhimento dos Termos de Concordância dos proprietários resultou em 32 

documentos assinados, devidamente vinculados aos dados do cadastramento 

socioambiental. O cadastro deste público segue no Anexo B. 

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

beneficiado pelo projeto, conforme gráfico apresentado abaixo. As propriedades foram 

beneficiadas, em sua maioria, com a construção de bacias de contenção e adequação 

de estrada rural. As fontes de obtenção dos recursos hídricos variaram, entre cisterna 

e açude, apenas cisterna, e “canais de transposição” (que conduzem a água do açude 

para a parte baixa do município), todos com 25% de uso. Em relação à presença de 

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

vegetação nativa preservados. No que diz respeito às atividades realizadas, houve o 

predomínio de áreas com agricultura anual e caprinocultura e quanto à exploração a 

maioria a faz do tipo intensiva, com técnicas tradicionais. 
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Figura 2: Perfil produtivo da região beneficiada 
Fonte: Neogeo, 2014 
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Nome RG / CPF Benfeitoria
Adriano de Souza Ferraz 6694398/04303886408 645428,00 9059251,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 

José da Silva Lino 6604110 643552,00 9059244,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Edjalma Zuza dos Santos ‐ 643643,00 9059425,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
José Edvandes de Oliveira 11548460/28321715400 643524,00 9059294,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 

642752,00 9059217,00
642975,00 9059258,00
643187,00 9058994,00

Manuel Ferreira Mateus 2582707/23864842468 643497,00 9059549,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural
Antônio Gomes Sobrinho ‐ 644362,00 9058295,00 Bacia de Contenção

644531,00 9059177,00 Bacia de Contenção 
644355,00 9059619,00 Bacia de Contenção 

Gehardet Wolfang de Sá 4917533/99311569453 645160,00 9058274,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Maria Adelma de Mendonça 3305733/33763771468 644937,00 9057995,00 Bacia de Contenção, Estrada Rural e Terraceamento
Severino Francisco de Fontes 10294/29152275434 645651,00 9059236,00 Bacia de Conteção e Estrada Rural
Vanildo Tenório dos Santos 519619/650455847991 645692,00 9059427,00 Bacia de Contenção 
Beijamim Pereira da Silva ‐ 646986,00 9060985,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
José Nivaldo de Araújo 4904297/98392042468 647323,00 9061213,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 

Cícero Oliveira  4890961/04574055427 645485,00 9059602,00 Bacia de Contenção
Eliane Ferreia Mateus da Silva 3824556/04080511400 643749,00 9059552,00 Bacia de Contenção 

Manuel Soares da Silva 9619943/51807734404 647005,00 9059249,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Maria Lucilda Bezerra Laranjeira 4254371/75638135400 646764,00 9058919,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 

Mena Otílio Bezerra 2098948/21117233472 645987,00 9058725,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Antônio Marcos Araújo 6334844/04472545454 648948,00 9062141,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Edinaldo José de Oliveira 14321463/76872785972 647955,00 9061218,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Iram Barbosa de Souza /31165915472 649081,00 9059028,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Irineu Ramos Magalhães 2102037/147270304 649686,00 9062237,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Jacinto Julio da Silva 9286735/23863200497 651570,00 9060916,00 Bacia de Contenção

Cadastro dos beneficiários ‐ Projeto de Recuperação Hidroambiental Ibimirim Lote 1

Coordenadas UTM

Maria Ana Pereira

José Emidio Filho /02104494460 Bacia de Contenção e Estrada Rural 

7473446/06868542410



  

 2 Av. Prudente de Morais, nº 287 – Salas 907, 908 e 909. 
 Santo Antônio – CEP: 30350-093 Belo Horizonte/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648542,00 9061955,00
648115,00 9061611,00

Joabson Alves Vieira 8582635/09612900485 648156,00 9061426,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
648096,00 9061346,00
648602,00 9061037,00

Maria das Dores Pereira da Silva 2382701/33764697415 648176,00 9060535,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Marineuza Caetano Alves Vieira E 5593935/04117427340 648777,00 9061257,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural

Romão Oliveira da Silva 1999028/  649143,00 9059378,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 
Roxane Maria da Silva 7332419/06964771408 648121,00 9061775,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 

Euridecé Rodrigues Laranjeiras 583317/01501186434 651417,00 9059192,00 Bacia de Contenção e Estrada Rural 

Jarbas Tavares  dos Santos Junior 

João Vicente de Queiróz

6381415/05073126432 Bacia de Contenção e Estrada Rural 

‐ Bacia de Contenção e Estrada Rural 


