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APRESENTAÇÃO 

Na última década, o Comitê da Bacia do Rio São Francisco lançou os 

Programas Hidroambientais, que vêm trazendo alguns avanços no processo de 

recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e assim, transformando 

uma realidade cruel em vários pontos da bacia onde o cenário é de degradação. 

O Projeto Hidroambiental de levantamento e diagnóstico das nascentes do rio 

Piauí nos municípios de Arapiraca e Limoeiro consiste no primeiro passo da 

recuperação da Bacia do rio Piauí, que beneficia diretamente a Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco. 

A incorporação de ações de mobilização das comunidades da área de estudo, 

contribuirá para alavancar um novo modelo de preservação ambiental, 

principalmente dos recursos hídricos, por envolver educação ambiental em 

momentos que oportunizarão uma reabilitação para os usuários das nascentes. 

O Comitê da Bacia do São Francisco e a AGB Peixe Vivo conscientes da 

necessidade de implementação de ações ambientalmente educativas decidem, 

através da Phyto Consultoria, pela execução do Projeto que envolve duas oficinas 

de trabalho e dois encontros técnicos em cada área de estudo.  

A Phyto Consultoria pretende através da sua metodologia participativa, 

contribuir para uma maior compreensão sobre a realidade em que as nascentes 

estão, criando condições para os profissionais atuarem de forma resoluta na terceira 

etapa do projeto, que tratará as visitas de campo para diagnóstico das nascentes. 

Este Relatório descreve e sistematiza as atividades realizadas nos encontros 

técnicos e oficinas realizadas em Vila Bananeiras e Flexeiras, comunidades de 

Arapiraca, e, Pé Leve Velho e Camadanta, comunidades de Limoeiro de Anadia. 

As atividades de campo supracitadas tiveram início em 8 de junho e se 

encerraram em 22 de julho de 2013, com planejamento participativo desde os inícios 

dos trabalhos.  

Cabe neste espaço introdutório os mais sinceros agradecimentos aos atores 

locais que contribuíram, viabilizaram e apoiaram os eventos. Agradecemos ao 

Secretário Municipal de Agricultura de Arapiraca, Sr. Rui Palmeira, da vila 

Bananeiras agradecemos à Presidente da Cooperal e líder comunitária; à Professora 
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e Ambientalista, Marluce (Maria Magalhães); do Povoado de Flexeiras à líder 

Comunitária Maria dos Anjos, às Zeladoras da igreja Maria José dos Santos e Maria 

José da Silva. No município de Limoeiro de Anadia tivemos apoio inicial da 

Prefeitura Municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, Marcelo Rodrigues, e muito colaboraram na Comunidade de Pé Leve 

Velho, o Presidente da Associação Comunitária Genival Lima dos Santos e a 

Professora Maria Alvaci Timóteo, na Comunidade de Camadanta nossos 

agradecimentos ao Coordenador e Diretora da Escola Municipal Antônio Alves 

Canuto, Sr. Adriano do Nascimento Silva e Maria José Timóteo da Silva. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na fase de planejamento do Plano de Mobilização Social para a identificação 

e o diagnóstico visando o Plano de Ação para a recuperação das nascentes da 

Bacia Hidrográfica do Rio Piauí em Arapiraca e Limoeiro de Anadia, em abril de 

2013, o foco do trabalho de incentivo à interação das comunidades eram estudantes 

de escolas públicas, lideranças comunitárias membros de organizações civis, não 

governamentais e políticos, entre outros atores. O núcleo inicial de mobilizadores 

sociais foi formado por representantes desses segmentos, predominando as 

lideranças políticas e comunitárias. 

Assim, a equipe da Phyto Consultoria iniciou os contatos de aproximação com 

as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Educação, de Urbanismo, de 

Agricultura, entre outras das Prefeituras de Arapiraca e de Limoeiro de Anadia, com 

a finalidade de sensibilizar os gestores públicos e motivá-los a se tornarem parceiros 

para os trabalhos de Mobilização Social do Projeto. 

Dessa forma, o diálogo com as secretarias municipais e Prefeituras teve início 

via contato institucional por meio da Phyto Consultoria, que explanou a intenção do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, através da sua Agência de 

Bacia, a Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe 

Vivo em recuperar as nascentes, além de informação aos titulares municipais sobre 

a importância da mobilização no Projeto e sobre os impactos dessa interação nos 

resultados ambientais. 

Como resultado dessa aproximação inicial, Secretários Executivos de 

Arapiraca e Limoeiro de Anadia manifestaram interesse em apoiar o Plano de 

Mobilização Social, garantindo que forneceriam indicações para trabalhar 

estrategicamente com as escolas, comunidade e poder público. 

Todas as atividades previstas no Plano de Mobilização contaram com a 

presença de representantes do poder público local para divulgação e formação de 

mobilizadores para o desenvolvimento do Plano. 
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Para que os eventos ocorressem com estes e outros apoiadores, a equipe 

técnica estabeleceu requisitos para atender aos objetivos do Projeto. Desse modo, 

os gestores foram convidados a demonstrar seu interesse com a preservação dos 

recursos hídricos, especialmente as nascentes, convidando representantes do 

município, de seus conselhos e secretarias, de modo que a realização do evento 

contemplasse o maior número de pessoas, além de estimular a participação das 

lideranças comunitárias e religiosas. 
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2. TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO 

Apresentação 

O objetivo do Projeto de levantamento e recuperação das nascentes é 

também uma proposta de transformação e sustentabilidade social. Nesse sentido, a 

comunicação é um processo complexo, mas que deve ser incorporado no dia a dia 

das organizações, através de diálogos. É através de diálogos que a informação se 

torna uma matéria prima para a comunicação, pois quem permanece informado está 

mais preparado para dialogar e possui melhores condições de entender e confiar no 

interlocutor. 

Assim, a proposta de estabelecer a comunicação social com gestores 

públicos e comunidades locais da área de atuação do projeto necessita de 

estratégias de comunicação que irá garantir os resultados do projeto, no âmbito 

social. 

O que precedeu os diálogos com gestores e atores locais foi a definição de 

metodologias participativas que buscou estabelecer vínculos com os interlocutores, 

equipe técnica da Phyto Consultoria, naquilo que era objeto comum: a recuperação 

das nascentes para o uso da própria população e para a manutenção ambiental. 

Com essa compreensão, a mobilização social partiu primeiro de uma 

apresentação para os partícipes do Projeto, para a proposta de ação ser conhecida 

e entendida e em seguida ser compartilhada com os atores locais. O encontro 

ocorreu na Câmara Consultiva do Baixo São Francisco em Penedo, na data de 08 

de julho de 2013.  

Buscou-se, através das rodadas de encontros técnicos e oficinas, estabelecer 

uma identidade institucional do Comitê da Bacia do São Francisco, da AGB Peixe 

Vivo e da Phyto Consultoria, de forma clara e transparente. 

O planejamento das ações balizou-se no Termo de Referência do Ato 

Convocatório 001/2013, cuja metodologia foi apresentada no Anexo A do Plano de 

Trabalho. 
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Assim, as ações de mobilização social necessárias para o alcance do objetivo 

do Projeto tiveram como estratégia dois encontros técnicos em Arapiraca e dois em 

Limoeiro de Anadia. Os primeiros envolveram os gestores públicos, sendo 

convidados representantes das Secretarias e órgãos setoriais com identidade com o 

Projeto. Ambos foram realizados na sede das Prefeituras em 20 de junho e 1º de 

julho, respectivamente. O segundo encontro técnico buscou-se envolver a 

comunidade, e como precedia o Termo de Referência do Ato Convocatório, foi o 

momento em que ocorreu a apresentação do projeto à Comunidade. Vila Bananeiras 

em Arapiraca e Povoado Pé Leve Velho foram as comunidades que receberam as 

visitas, na data de 1º e 9 de julho, respectivamente. 

Concretizando a demanda do Termo de Referência foram realizadas duas 

oficinas de trabalho em cada município com o objetivo de identificar as nascentes e 

selecionar os critérios de seleção das mesmas. Nas datas de 9 e 16 de julho, Vila 

Bananeiras e Pé Leve Velho receberam a equipe técnica com muita disposição para 

os trabalhos. Por último, em 21 e 22 de julho as comunidades de Flexeiras e 

Camadanta, em Arapiraca e Limoeiro de Anadia, se reuniram para o trabalho em 

grupo. 

A seguir são apresentados relatórios dos trabalhos de mobilização que 

ocorreram durante o período de 08 de junho a 22 de julho de 2013 e por último, um 

exemplar de cada material informativo utilizado na mobilização. 
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2.1 Reunião Gerencial 

Local: Sede da Câmera Consultiva Regional (CCR) do Baixo São Francisco no 

município de Penedo-AL 

Data: 07 de junho de 2013 

Participantes: Membros do Comitê da Bacia H. do São Francisco, AGB Peixe Vivo 

e equipe técnica da Phyto Consultoria. 

Convidados: Integrantes da CCR do Baixo São Francisco, Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas. 

Número de participantes: 08 

a) Objetivo 

Apresentação do Plano de Trabalho do Projeto de recuperação de nascentes 

da Bacia do Piauí aos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco – 

CBHSF, AGB Peixe Vivo e Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco, 

localizada em Penedo-AL. 

b) Atividades 

Apresentação da equipe e da Phyto Consultoria; explanação das 

metodologias requeridas no Termo de Referência do Ato Convocatório 001/2013; 

dos trabalhos realizados até o momento que culminou no Plano de Trabalho e de 

Mobilização Social; e, proposta de alcance dos resultados do Projeto. 

c) Dinâmica 

Apresentaram-se as propostas de participação dos atores sociais e discutiu-

se sobre a condução do Projeto. Durante a apresentação, por haver um número 

reduzido de participantes, ponderou-se as considerações e ampliação das atividades 

no decorrer da apresentação, realizada pelo Engenheiro Civil e Coordenador da 

equipe técnica da Phyto Consultoria, Carlos Roberto Moura Leal Junior. 
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d) Resultado esperado 

Pleno conhecimento da proposta do Projeto de Recuperação das nascentes 

na Bacia Hidrográfica do Piauí e das ações de mobilização social, da metodologia 

adotada em oficinas e encontros técnicos. 

e) Reflexão e Avaliação 

A opinião dos participantes é muito importante ao levantar informações para 

uma futura análise acerca dos resultados que se pretende com o Projeto, bem como 

o formato das atividades técnicas no reconhecimento e diagnóstico das nascentes e 

também da mobilização social. 

Entendendo que a reunião gerencial foi um momento fundamental para refletir 

a construção das ações do Projeto e também organizar os trabalhos de acordo com 

o conhecimento dos representantes convidados, foram relevantes as observações 

quanto à preocupação da sustentabilidade das ações que estão sendo propostas, 

pois que essas sejam continuadas num futuro, e que para isso os alunos de escolas 

públicas deveriam ser alvo dos valores do projeto, pois a relação ensino-

aprendizagem levaria à uma associação familiar, quando estes atores compartilham 

seus conhecimentos em casa. Nesse sentido, houve uma troca de experiência entre 

equipe técnica e participantes quando estes reconheceram nos trabalhos já 

realizados pela Phyto o entendimento sobre a proposta, quando da análise do Plano 

de Mobilização já se apresentou a relação das escolas da área de influência do 

Projeto, de conselhos, de órgãos públicos e setoriais etc., constantes no Plano 

aprovado pela AGB. 

Outra questão, foco das ponderações, foi o local de realização das oficinas. A 

equipe técnica foi enfática ao descrever que o Plano de Mobilização não representa 

uma proposta de trabalho rígida, mas que sempre há considerações e alterações a 

serem realizadas, no decorrer da execução das atividades. Indicou-se a área rural 

como foco dos eventos, pela proximidade com a população afetada alvo e pela 
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dificuldade de acesso, apontando inclusive a necessidade de um número maior de 

eventos. 

Com tais informações, a intenção de implementar o projeto é aprimorar as 

atividades como encontros técnicos, oficinas e também subsidiar decisões sobre 

atividades futuras do Projeto. 

Todavia, as reflexões e discussões estabelecidas durante a reunião gerencial, 

centraram-se na ação, na busca de soluções práticas para a proposta, embasadas 

nas experiências dos participantes presentes. Na realidade, este encontro não se 

tratava de uma reflexão para retroceder com o Plano de Trabalho, nem analítica, 

mas de ponderar o que poderia ampliar os resultados do projeto. 

Apensado no Anexo A cópia da lista de presença, ATA e o registro fotográfico 

da reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
Phyto – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA. CNPJ: 11.861.373/0001-73 

Av. Dom Antônio Brandão, 333 Sl. 909 Ed. Maceió Work Center, Sl 909 Farol CEP 57051-190 Maceió – Alagoas 
Email: phyto@phyto.eng.br Fone 82-3316-3357 

 

 

2.2 Encontros Técnicos 

Apresentação 

Como apresentado no Plano de Mobilização Social, os Encontros Técnicos 

foram os momentos para a equipe técnica se aproximar da área de estudo buscando 

diálogos com os gestores públicos e lideranças locais, onde se resguardava o 

conhecimento das particularidades dos municípios, sendo assim, fundamentais para 

o alcance dos objetivos do Projeto de identificação e seleção das nascentes. 

O relato dos quatro Encontros Técnicos sintetiza os eventos, realizados em 

Arapiraca e Limoeiro de Anadia, especificamente na sede municipal de ambos 

municípios e nas comunidades de Vila Bananeiras e Pé Leve Velho, sediadas nas 

respectivas áreas. Os eventos aconteceram durante o mês de junho e julho do ano 

de 2013, bem como as contribuições e propostas que aos Encontros se seguiram.  

Os Encontros foram iniciativas da Phyto Consultoria, por meio da proposta do 

Plano de Mobilização Social. O objetivo foi estabelecer parcerias para a mobilização 

das comunidades e apresentar o Projeto na área de estudo, o que ampliou as 

discussões no âmbito da preservação das nascentes, sendo que a partir dessas 

discussões, foi possível reunir elementos que subsidiaram os trabalhos nas oficinas. 

Especialmente no 1º Encontro Técnico ocorrido em Arapiraca, a discussão da 

temática abrangeu experiências das lideranças locais na defesa do meio ambiente e 

no que se refere à experiência no Brasil, de diferentes perspectivas, a preservação 

das nascentes através do Projeto foi abordada pelo Presidente do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco - CBHSF, Senhor Anivaldo Miranda, quando expôs 

seu conhecimento sobre a regulação e a gestão atual do Comitê, os desafios e 

possibilidades para a melhoria da qualidade de vida das famílias através do 

abastecimento de água em quantidade e qualidade, além de convidar os gestores 

públicos presentes para a se posicionarem mais efetivamente na articulação com a 

questão ambiental. 
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Os Encontros Técnicos foram coordenados por Vanessa Martins Loures, 

nomeada no Plano de Trabalho para essa tarefa. 

A apresentação do relato de cada encontro seguirá uma sequência isolada 

para cada área de estudo, ou seja, 1º e 2º Encontros em Arapiraca e em Limoeiro de 

Anadia. 

Cada relato se incumbirá de apresentar local, quantidade de participantes, 

convidados especiais, seu objetivo, dinâmica, avaliação/reflexão, resultados 

esperados e suas recomendações. Como anexo estão sendo apresentados: a Ata 

dos Encontros, o registro fotográfico, lista de presença, slides e programação. 

2.2.1 Metodologia 

Seguindo a sugestão apresentada no Plano de Mobilização Social, a 

realização dos Encontros envolveu duas horas de trabalho em reunião, 

representando uma situação ideal para apresentação e discussão da estratégia de 

trabalho do Projeto. Além disso, cabe observar que estes espaços teriam como 

público alvo gestores públicos e lideranças locais, e que o tempo de duração 

dependeria da disponibilidade das instituições convidadas e dos participantes. 

Os mobilizadores da equipe técnica recomendaram que esta metodologia 

fosse adaptada às realidades e públicos de cada situação específica, reduzindo o 

tempo quando necessário, retirando atividades que forem consideradas 

desnecessárias (como, por exemplo, a abertura oficial e apresentação dos 

participantes quando o grupo já se conhece e trabalha junto). 
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2.2.2 1º Encontro Técnico em Arapiraca - Prefeitura Municipal 

Local: Centro Administrativo - Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Arapiraca 

Data: 20 de junho de 2013 

Participantes: Gestores públicos, técnicos das Secretarias Municipais, integrantes 

da CCR do Baixo São Francisco, Federação das Associações Comunitárias, 

Conselhos Municipais, Coordenação Regional de Educação, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Emater, Movimento Minha Terra, Cooperativa dos Produtores 

Rurais de Arapiraca, membros da universidade.  

Convidados: Presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda e Coordenadora Regional 

AGB Peixe Vivo, Juliana Araújo. 

Número de participantes: 26 

a) Objetivo 

Apresentação da Proposta do Projeto de Recuperação de Nascentes da 

Bacia do Piauí aos técnicos e gestores públicos de Arapiraca e Limoeiro de Anadia, 

tendo como convidados lideranças locais para que o encontro fosse de articulação e 

de planejamento estratégico definindo as ações e datas de sua realização. 

b) Atividades 

Boas vindas aos presentes, apresentação dos convidados, da equipe, da 

Phyto Consultoria e da proposta de envolvimento dos presentes na execução do 

Projeto e suas ações utilizando-se de projeção de slides e material distribuído aos 

participantes que descreveu a contextualização da proposta. 

c) Dinâmica 

A dinâmica do encontro teve como principal ponto de discussão e debate 

dirigidos aos requisitos para a recuperação das nascentes, contemplando vários 

enfoques dentro do conceito de estruturar a proposta de ação local.  
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O encontro teve uma dinâmica diferenciada ao que diz respeito à colaboração 

dos participantes. Quando o Engenheiro Civil, mestre em Recursos Hídricos, Carlos 

Roberto Moura Leal Junior ministrava o conteúdo a que estava incumbido, houve 

intervenções dos demais membros da equipe para auxiliar em alguns pontos que 

fugiam de sua especialização e incitavam dúvidas aos participantes. A equipe 

técnica utilizou-se desta metodologia, que deu-se pela interatividade entre 

especialistas e os participantes, que também possuía know how no tema gestão 

ambiental e não se restringiram apenas em ouvir a apresentação, mas elaboraram 

perguntas no decorrer do encontro, antes da abertura para debate, como também 

adicionaram conteúdo informativo à apresentação, baseados em suas próprias 

experiências de campo. 

Primeiro a falar no Encontro, Abel Alves da Costa, morador do Povoado 

Bananeiras, contou sobre seu descontentamento em ver o riacho Seco ser chamado 

de rio Piauí. Para ele, um dos elementos que proporcionam efetividade ao projeto de 

recuperação das nascentes é a análise detalhada da nomenclatura que foi dada na 

década de 70 e estabelecida oficialmente mais tarde. Destacou ainda que por 

utilizarem as nascentes deste rio já foi criado o Comitê da Bacia do Piauí, mas que 

os motivadores desistiram de continuar na luta por terem se integrado a outros 

trabalhos. Ainda, que os moradores do Povoado já contataram a Prefeita que dá 

total apoio à causa dos moradores, quanto ao uso da nomenclatura do rio, uma vez 

que há recursos destinados para ações ambientais no Riacho Piauí. 

Foi esclarecido que a nomenclatura não será influenciada, por não ser o 

objetivo do Projeto, mas que ambos os corpos hídricos serão alvos do projeto por 

contemplarem a área de estudo. 

Maria José Alves, Presidente da Cooperal e moradora do Povoado 

Bananeiras, declarou que a situação do rio é lastimável, pois cresceu tendo 

momentos de lazer naquele corpo hídrico que hoje está praticamente seco. Essa 

fala remontou à equipe técnica a refletir e expor que a adoção de medidas que 

contribuam para consolidar a identidade regional tem grande importância e que será 

fortalecida por meio da participação. O que foi implementado por Josefa Adriana, 
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quando relatou sobre os resultados do projeto que vem sendo executado na Bacia 

do Coruripe, com recursos da Petrobras. 

Durante a apresentação, ponderaram-se considerações sobre o local de 

realização dos eventos participativos, com vistas a abranger o maior número de 

pessoas possível. Previamente foi indicado o Povoado de Bananeiras, que 

permaneceu, sendo que a 2º oficina será definida no decorrer das articulações. 

d) Resultados esperados 

- Apresentação o propósito do Projeto de recuperação das nascentes, 

sua metodologia e suas ações; 

- Dar visibilidade às ações do Comitê em prol da manutenção da 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos superficiais; 

- Apresentar a importância da AGB Peixe Vivo no âmbito da 

recuperação da Bacia do Piauí; 

- Contribuir para reforçar a missão institucional, o direcionamento para a 

visão do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, atuando com 

seus valores e missão; 

- Conhecer os gestores públicos e demais lideranças de atuação da área 

do Projeto; 

- Identificar onde estão os atores sociais na área de estudo; 

- Identificar as áreas limítrofes da Bacia no município, ou seja, a área de 

estudo; 

- Promover a parceria e o compromisso dos gestores e líderes para 

apoio na articulação e mobilização das comunidades; 

- Avaliação pelos atores sociais quanto às ações do Projeto; 

- Compartilhar as experiências e conhecimentos que implementarão as 

ações do Projeto; 

- Solucionar dúvidas de interesse comum inerentes ao Projeto; 

- Identificar projetos ou ações que vem sendo desenvolvidas pelas 

Secretarias Municipais e demais entidades no âmbito da proteção e 

preservação dos recursos hídricos; 

- Estabelecer um vínculo de articulação com a Secretaria de Agricultura, 

principal ator na articulação regional; 
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- Estabelecer meios de comunicação com equipe técnica e articuladores; 

- Estabelecer data e local para a 1º oficina. 

e) Reflexão e Avaliação 

O trabalho de recuperação das nascentes não se define somente pela 

participação popular; é praticamente impossível fazê-lo sem o esforço, apoio e 

interação dos órgãos públicos setoriais, nesse caso representados pelas Secretarias 

Municipais. E para que a atuação do poder público ocorra de modo articulado entre 

as ações do Projeto, que se voltam para a proteção, recuperação e melhoria 

socioambiental e iniciativas que já existem no âmbito de gestão ambiental, é 

necessário que sejam instituições comprometidas com o efeito multiplicador, capaz 

de fazer repercutir nas comunidades, além de implementar e formular políticas 

públicas que interajam com as expectativas do Projeto. 

A equipe técnica buscou ampliar a escala das experiências identificando nos 

espaços os articuladores que já adotam práticas de desenvolvimento participativo 

em sua área de gestão, sendo eleita a Secretaria de Agricultura, tendo o Sr. Rui 

Palmeira como Secretário. Durante o encontro foi dito pelo Eng. Carlos que nessa 

escolha enfatizamos a importância das articulações e do conhecimento dos 

instrumentos de gestão ambiental, com foco na recuperação das nascentes. 

Ainda, nesse sentido, foi dito que a Secretaria de Agricultura tem ações locais 

e já busca o apoio para projetos de identificação e recuperação de nascentes. 

Enfatizado pelo Secretário que comentou que tem como modelo o Projeto de 

recuperação de nascentes na Bacia do Coruripe, coordenado por Josefa Adriana e 

que busca adotar a mesma proposta no município. 

O Encontro com os gestores e lideranças buscou valorizar o município e a 

Secretaria de Agricultura como instância privilegiada para planejar e fomentar as 

ações do projeto, visto ser uma prática recorrente deste setor, por ter sido dado nos 

contatos de sensibilização anteriores ao evento, um destaque para as experiências 

que já estavam sendo articuladas em conjunto com políticas localizadas que se 

voltavam para a preocupação de promover a recuperação de nascentes e que fosse 

realizado com a participação efetiva da comunidade. 
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A participação dos diferentes atores sociais na discussão da recuperação das 

nascentes nas áreas de estudo consolida a identidade local, entendida como forma 

de compartilhar a vivência nas comunidades estratégicas de atuação do Projeto. 

Reconhecer tais atores é uma condição essencial para que as ações sejam 

executadas de forma participativa e não arbitrária. 

A prática participativa de membros das comunidades e de segmentos político-

sociais na discussão, formulação, implementação e avaliação das ações de 

interesse na recuperação das nascentes será fundamental para que a percepção da 

equipe técnica seja apoiada e assim, ter ações dinamizadas. Sem a participação 

social, os resultados perdem seu significado e as ações perdem eficácia. 

O encontro cumpriu com a função técnica de articulação, numa primeira 

etapa, e simultaneamente forneceu subsídios para o planejamento das ações 

subsequentes não apenas da Phyto Consultoria, mas dos órgãos setoriais 

presentes. Além disso, durante o encontro, os participantes debateram e 

aperfeiçoaram a proposta das ações. 

f) Recomendações 

Antes de apontar as recomendações que possam contribuir para fortalecer o 

Projeto, o que se espera é que os atores políticos e sociais locais, já munidos da 

proposta metodológica e objetivos do Projeto, possam assumir as iniciativas que já 

lhes correspondem como articuladores, até mesmo pela missão que recai sobre 

cada Secretaria Municipal, entidade ou órgão representativo em conscientizar o uso 

sustentável dos recursos naturais visando a melhoria das condições de uso e 

ocupação dos espaços. 

A implementação do Projeto de recuperação das nascentes deve ser 

entendida sob o ponto de vista de situações que não podem ser absolutas. O êxito 

ou fracasso das ações deve ser visto como um resultado que requer continuidade, 

entendendo que sempre há forças ou fraquezas que irão manter o propósito das 

ações sempre atuantes, exigindo identificar os obstáculos, as facilidades, aberturas 

e apoios. 
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Foram poucas as recomendações feitas no encontro, mas a efetiva 

implementação deve considerar que haverá dificuldades, algumas já identificadas 

nas articulações, mas, sobretudo as que estão por vir quando houver trabalhos de 

campo, por exemplo. 

As recomendações apresentadas consideram questões de caráter geral e 

específicas, cabendo lembrar que as recomendações aqui apresentadas podem 

sofrer ajustes à medida em que cada município, ou cada ação seja correspondida. 

Assim, com o intuito de encaminhar corretamente as ações, ponderou-se: 

- Quanto às agendas locais 

Pela extensão do prazo de execução do projeto, pelo prazo dado para 

adequações no Plano de Trabalho, pelo prazo para cumprimento da agenda de 

articulação, 1º Encontro Técnico, em função dos atores locais, a equipe técnica 

recomenda que as oficinas sejam realizadas durante o mês de julho, obedecendo ao 

seguinte cronograma: 

- 2º Encontro Técnico: 25 a 28 de junho; 

- Reunião de apresentação do Projeto à comunidade: 01a 05 de julho; 

- 1º oficina: 01 a 05 de julho; 

- 2º oficina: 15 a 19 de julho. 

Neste cronograma a recomendação é que seja realizada a reunião de 

apresentação do Projeto à comunidade na mesma data de realização da 1º Oficina, 

no Povoado de Bananeiras. Foi dito que a população do Povoado compreende uma 

parcela significativa da população da área de abrangência, compreendendo mais de 

8 mil habitantes. Essa estratégia altera a proposta do Plano de Trabalho, que 

programou agendas distintas (reunião de apresentação e 1º oficina) na mesma 

comunidade. Essa recomendação partiu do entendimento de que assim, o processo 

será mais dinâmico, mantendo a mesma metodologia, atingindo um público maior e 

em tempo, obedecendo ao cronograma inicial do projeto. 

A dinâmica do evento se propõe a ser realizada em um único dia com início 

pela manhã, finalizando ao entardecer. 
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- Quanto à definição das áreas de ação 

A equipe técnica foi questionada quanto à abrangência do projeto e de suas 

ações. Entende-se que uma das fontes geradoras de degradação ambiental está na 

desigualdade social e as experiências de desenvolvimento articulado com a 

participação social podem ser consideradas de grande valia no combate às 

desigualdades socioambientais, inclusive. Nesse sentido os gestores e órgãos 

setoriais são fundamentalmente estratégicos na identificação das áreas alvo das 

ações, foco do Projeto. 

Foi recomendado que o Povoado Bananeiras fosse contemplado com uma 

oficina, pois seria uma forma de garantir à população a inversão de algumas 

prioridades que culturalmente vem sendo adotadas pelas famílias residentes. 

- Quanto ao conteúdo das oficinas 

As Oficinas de Trabalho são eventos que oferece um espaço para produção 

coletiva de conhecimento, com base no princípio de que todos têm a aprender e a 

ensinar. Durante a apresentação da proposta de trabalho aos gestores e demais 

convidados no 1º Encontro Técnico, foi apresentado o conteúdo programático das 

duas oficinas, entendendo que seriam momentos distintos que caracterizariam além 

das nascentes, a importância do Comitê, da AGB, da água, das nascentes etc., 

seguindo um roteiro particular do material impresso como as cartilhas e folders. No 

planejamento houve um equívoco cuja recomendação remete à preparação da 

comunidade para indicar a localização das nascentes e construir uma matriz cuja 

identidade seria a de informar os critérios de seleção das nascentes. Nesse sentido, 

a equipe técnica organizou os conteúdos de maneira que os participantes pudessem 

compartilhar os resultados dos processos de identificação e seleção das nascentes 

em dois momentos distintos. 

Houve alteração na proposta programática das oficinas remetendo-se aos 

objetivos das oficinas e expondo claramente que a avaliação e construção conjunta 

e estratégias destinadas a maximizar resultados e avançar na construção do Projeto 

seria dada em um momento final, onde já houvesse definidas as nascentes alvos de 

medidas protetivas. Conforme a estratégia adotada pela Phyto após elucidação do 
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equívoco, o Projeto deve expressar um trabalho conjunto e articulado nas 

comunidades, através de quatro oficinas (duas em cada município) com a mesma 

metodologia e conteúdo programático. 

Dessa forma, não há impedimento de que sejam debatidos nos eventos 

participativos o conteúdo que se observa nos materiais formativos, uma vez que a 

ideia é favorecer a troca de experiências, a construção de parcerias no cuidado com 

as nascentes, tendo por base os princípios da gestão ambiental. 

Apensado no Anexo B Ata do Encontro Técnico, cópia da lista de presença, 

cópia da apresentação em slides, texto de contextualização do Projeto e o registro 

fotográfico do evento. 
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2.2.3 2º Encontro Técnico em Arapiraca – Vila Bananeiras 

Local: Salão Paroquial – Vila Bananeiras 

Data: 01 de julho de 2013 

Participantes: Técnicos das Secretarias Municipais de Agricultura e de Meio 

Ambiente, Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca, Escolas 

Municipais da Vila Bananeiras, Emater, Cooperativa dos Produtores Rurais de 

Arapiraca, Membros da Comunidade. 

Convidados: Coordenadora Regional AGB - Peixe Vivo, Juliana Araújo. 

Número de participantes: 14 

a) Objetivo 

Apresentação da Proposta do Projeto de Recuperação de Nascentes da 

Bacia do Piauí à comunidade da Vila Bananeiras, área de atuação do Projeto, à 

população local, com vistas às ações de mobilização social, levando os participantes 

a refletirem sobre a adequada de gestão dos recursos hídricos. 

b) Atividades 

Boas vindas aos presentes, apresentação da equipe, da Phyto Consultoria e 

sua contratação e dos convidados que relataram seu envolvimento na busca de 

melhorias para o abastecimento de água da Vila preservando o rio e as nascentes. 

Foram utilizados recursos visuais com apresentação do Projeto em slides, 

banners e distribuição do folder, visto no Anexo B, contendo informações do projeto 

e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

c) Dinâmica 

Um processo de mobilização se dá através de uma parceria ética, que 

culminará um projeto futuro de escolhas conscientes e democráticas. Para isso 

quanto mais participativo mais refletirá a vontade de todos e assim, por todos 

compartilhada. Dessa forma, o Segundo Encontro Técnico, formatado no Plano de 
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Mobilização Social, teve como objetivo atingir os membros da comunidade da área 

de abrangência do Projeto. 

Alguns critérios foram adotados para a escolha das comunidades a serem 

trabalhadas. A escolha pela Vila Bananeiras foi decidida no dia 20 de junho, no 1º 

Encontro Técnico, por técnicos, gestores e lideranças. Sendo a Vila Bananeiras a 

área de estudo com maior concentração de pessoas, a metodologia para a decisão 

ainda foi além. A Vila Bananeiras foi a região do Projeto com características 

históricas e sociais semelhantes. Outro fator relevante foi a intenção de se trabalhar 

em comunidades onde houvesse um vínculo já estabelecido pelos trabalhos e ações 

ambientais anteriores, pois assim, a relação com a comunidade poderia ser sólida o 

suficiente para garantir a continuidade do Projeto a longo prazo. 

Do Povoado de Laranjal, Vila Bananeiras e na área urbana, a Vila Bananeiras 

já havia desenvolvido, através das lideranças e representantes de órgãos como a 

Secretaria de Agricultura e Petrobrás, já se havia desenvolvido projetos de 

preservação de nascentes e educação ambiental, inclusive é residência de 

ambientalistas atuantes desde a década de 80. 

Os mobilizadores da agenda local, Maria José Alves, Presidente da Cooperal, 

e Marluce Magalhães, convidaram a população a desempenharem o importante 

papel de interlocutores, representando a comunidade e disseminando o projeto e 

assim, garantindo que a execução desta etapa seja legitimada por todos. 

Foram enviados convites via e-mail e impressos a todos da comunidade, além 

do contato porta a porta feito por Maria José na Vila. Os contatos com os gestores e 

técnicos recaíram sob a responsabilidade da Phyto que confirmou a presença do 

Secretariado do município e da Facomar. 

d) Resultados esperados 

- Apresentar o projeto à comunidade, com o objetivo de levá-la a refletir 

sobre a proposta de recuperação das nascentes; 

- Apresentar as ações do Comitê de Bacia Hidrográfica do são 

Francisco; 

- Apresentar a participação e importância da AGB – Peixe Vivo; 
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- Conhecer a população em toda sua dimensão; 

- Garantir que a comunidade como um todo assuma o compromisso de 

participarem do Projeto, visando o fortalecimento da proposta; 

- Conhecer os interesses da população; 

- Envolver membros da comunidade escolar nas ações do projeto, 

fomentando a coparticipação; 

- Contribuir na identificação de professores que apresentem perfil para 

desempenhar a função de educadores ambientais; 

- Auxiliar os mobilizadores locais a convocarem a população para as 

oficinas, a serem realizadas, na 2º rodada de ações do Projeto, para 

colaborarem na identificação e seleção das nascentes; 

- Estimular os atores locais a construir um ambiente agradável e 

cooperativo para que o projeto se desenvolva de forma satisfatória; 

- Readequar o planejamento das oficinas; 

- Readequar as estratégias das oficinas; 

- Solucionar dúvidas de interesse comum inerentes ao Projeto; 

- Estabelecer meios de comunicação com equipe técnica e articuladores; 

- Confirmar data e local para a 1º oficina. 

 

e) Reflexão e Avaliação 

A recuperação das nascentes na região de Vila Bananeiras é um tema muito 

complexo na Vila Bananeiras e, portanto, muito debatido pela população. Por tal 

motivo, pretendeu-se por meio do 2º Encontro Técnico mostrar aos presentes que os 

mesmos possuem através do Projeto, instrumentos para agirem futuramente de 

forma não equivocada. 

As falas da equipe técnica se voltaram para a reflexão sobre a importância da 

preservação das nascentes, com a finalidade de alertar sobre a sua utilidade social, 

enfatizando que a água é de todos, não pertence a um proprietário dono das terras. 

O que geralmente é entendido equivocadamente. 

Este tema é muito pertinente em todo o município, pois atualmente a situação 

do abastecimento de água é vista como um problema pela população que tem na 
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concessionária CASAL a descontinuidade do abastecimento e a qualidade da água 

que deixa a desejar para muitos, além do seu custo elevado em função da 

precariedade dos serviços. 

A população da Vila é bastante atuante quando se trata das questões 

ambientais. São ambientalistas, educadores, técnicos da Emater, cooperativas e os 

próprios donos das terras bastante politizados e por isso puderam expor com 

propriedade o histórico que antecedeu o encontro. Declararam as experiências 

negativas na identificação das nascentes ocorridas anteriormente, executadas pela 

ANA e que por isso estão desestimulados a continuar lutando pela constituição do 

Comitê da Bacia do Piauí, como outrora já existiu e ficou inativo. Além disso, a 

comunidade não contou com o respaldo de lideranças políticas para concretizar 

projetos na Bacia do Piauí e/ou riacho Seco como é denominado por todos no 

Povoado, em função do levantamento realizado na década de 70 pela Embrapa, que 

identificou pelo nome todos os corpos hídricos do Estado. 

 Alguns moradores relataram falta de confiança no trabalho do Comitê da 

Bacia do São Francisco, por ter sido o agente que, ao identificar as nascentes, levou 

algumas promessas que não foram cumpridas. 

Avalia-se que há algumas tensões entre as lideranças locais e o poder público 

local, em função do histórico movimento que a população de mais de 8 mil 

habitantes faz em função da preservação dos recursos hídricos da Bacia, seja 

pleiteando saneamento básico na Vila, no município de Arapiraca, seja nos 

municípios vizinhos como Junqueiro e São Sebastião, por exemplo. Assim, as 

lideranças locais iniciaram seus trabalhos isoladamente e enfrentando dificuldades 

em encontrar facilitadores e colaboradores. 

A combinação de alguns fatores, como o grau de urgência das demandas 

locais em suprir de água a comunidade e o histórico de ausência de apoio do poder 

público local, podem gerar expectativas na população que acabam gerando 

equívocos quanto a proposta da 1º fase do Projeto, que é de apenas identificar e 

selecionar as nascentes. Essa questão representa um grande desafio para a 

mobilização e efetiva participação da comunidade. 
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Os fatores citados anteriormente remetem à incompreensão do objetivo do 

projeto, que poderá ocorrer durante as atividades do Projeto. Os resultados 

imediatos são proporcionados pela visibilidade das ações, ou seja, serão vistos 

quando a equipe técnica estiver em campo coletando amostras de água para 

análise, elaborando o diagnóstico das nascentes e quando da execução das 

intervenções propostas no Plano de Ação. Neste caso, a inexistência de projetos 

anteriores que poderiam ser modelos para as bases de apoio, não existem. 

Nas ações de mobilização, antes do início dos trabalhos na Comunidade, a 

Phyto já tem acordado previamente com os apoiadores as metas e atividades que 

serão desenvolvidas, facilitando a inserção da equipe na área de trabalho, no 

diálogo com proprietários e garantindo a participação da população. Durante a fase 

das Oficinas a equipe técnica exercerá uma grande influência sobre o nível de 

aceitação das propostas âmbito local, e assim, os esforços podem ser mantidos para 

o deslocamento dos técnicos nas visitas in loco. 

f) Recomendações 

Os participantes e equipe técnica concluíram que nas iniciativas visando à 

integração do Projeto à comunidade pode ser observado o seguinte: 

- Tendo em vista as tensões sociopolíticas encontradas na área de 

estudo, a imparcialidade do Comitê da Bacia do São Francisco, da 

AGB – Peixe Vivo e da Phyto Consultoria deve ser evidenciada 

mostrando que o apoio político local contracena com as ações do 

Projeto, por ser uma estratégia de educação, de proteção ao meio 

ambiente, proteção da água, que integra as políticas públicas locais e 

contribuindo para que sejam dados os contornos à legislação ambiental 

do município; 

- As expectativas devem ser realistas e são resultado das informações 

abrangente, claras e bem definidas nas ações de mobilização. Dessa 

forma, os folders, cartilhas e banners poderão auxiliar no 

esclarecimento da proposta do Comitê quando se busca conhecer em 

detalhes os pontos de nascentes para em seguida providenciar a sua 

recuperação, quando a situação requerer; 
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- Apontar nas oficinas que a população deve se conscientizar de que a 

gestão sustentável dos recursos hídricos deve levar em conta também 

a gestão dos resíduos e o saneamento; 

- Aumentar a participação dos educadores que atuam na Vila; 

- Nas oficinas direcionar o entendimento de que os recursos hídricos 

abrangem vários processos ecológicos essenciais à vida e o uso do 

solo. 
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2.2.4 1º Encontro Técnico em Limoeiro de Anadia – Prefeitura Municipal 

Local: Secretaria Municipal de meio Ambiente e Agricultura 

Data: 01 de julho de 2013 

Participantes: Gestores públicos, técnicos das Secretarias Municipais, integrantes 

da CCR do Baixo São Francisco, líderes do Povoado Pé Leve Velho.  

Convidados: Coordenadora Regional AGB Peixe Vivo, Juliana Araújo. 

Número de participantes: 14 

a) Objetivo 

Apresentação da Proposta do Projeto de Recuperação de Nascentes da 

Bacia do Piauí aos técnicos e gestores públicos de Limoeiro de Anadia, tendo como 

convidados lideranças locais para que o encontro fosse de articulação e de 

planejamento estratégico definindo as ações e datas de sua realização. 

b) Atividades 

Boas vindas aos presentes, apresentação dos convidados, da equipe, da 

Phyto Consultoria e da proposta de envolvimento dos presentes na execução do 

Projeto e suas ações utilizando-se de projeção de slides e folder distribuído aos 

participantes que descreveu a contextualização da proposta. 

c) Dinâmica 

A articulação para a realização do encontro contou com apoio e colaboração 

da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e de Planejamento. Foram enviados 

eletronicamente convites e a contextualização do projeto como forma de apresentar 

o objetivo da reunião e sensibilizar os convidados. 

A dinâmica do encontro teve os principais pontos de discussão e debate 

dirigidos aos requisitos para a recuperação das nascentes, contemplando vários 

enfoques dentro do conceito de estruturar a proposta de ação local. 
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Engenheiro Carlos Leal ministrou a apresentação iniciando pelo Comitê da 

Bacia do São Francisco e da contratação da Phyto Consultoria para executar o 

Projeto. A proposta do projeto foi apresentada na sequência sem formalidades e 

para ampliar as discussões, a equipe técnica desenvolveu a interação com os 

participantes no formato de um debate, tendo a intervenção dos mesmos com a 

equipe interagindo com as informações a que estavam acessando nas falas. 

d) Resultados esperados 

- Apresentação do propósito do Projeto de recuperação das nascentes, 

sua metodologia e suas ações; 

- Dar visibilidade às ações do Comitê em prol da manutenção da 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos superficiais; 

- Apresentar a importância da AGB Peixe Vivo no âmbito da 

recuperação da Bacia do Piauí; 

- Contribuir para reforçar a missão institucional, o direcionamento para a 

visão do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, atuando com 

seus valores e missão; 

- Conhecer os gestores públicos e demais lideranças de atuação da área 

do Projeto; 

- Identificar onde estão os atores sociais na área de estudo; 

- Identificar as áreas limítrofes da Bacia no município, ou seja, a área de 

estudo; 

- Promover a parceria e o compromisso dos gestores e líderes para 

apoio na articulação e mobilização das comunidades; 

- Avaliação pelos atores sociais quanto às ações do Projeto; 

- Compartilhar as experiências e conhecimentos que implementarão as 

ações do Projeto; 

- Solucionar dúvidas de interesse comum inerentes ao Projeto; 

- Identificar projetos ou ações que vem sendo desenvolvidas pelas 

Secretarias Municipais e demais entidades no âmbito da proteção e 

preservação dos recursos hídricos; 

- Estabelecer um vínculo de articulação com a Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente, principal ator na articulação local; 
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- Estabelecer meios de comunicação com equipe técnica e articuladores; 

- Estabelecer data e local para a 1º oficina. 

 

e) Reflexão e Avaliação 

A partir do entendimento da mobilização social como um processo 

comunicativo, a equipe técnica buscou estabelecer ligações entre as esferas 

públicas municipais, que se envolvem com a temática proposta pelo projeto. Nesse 

sentido, a Secretaria Municipal de Planejamento, sob a gestão do Secretário 

Manoel, nos propôs tratar a mobilização no momento inicial, quando foi necessário 

identificar os atores envolvidos com a temática. Dessa forma, a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, sob a gestão do Secretário Marcelo Rodrigues, tornou 

fundamental para que os atores públicos fossem envolvidos e mobilizados. 

Os mecanismos utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente na convocação e 

envolvimento dos atores foram coletivos, mas propostos de forma estratégica, 

buscando a sensibilização de pessoas envolvidas com as mais variadas causas 

sociais, pois o entendimento do gestor é que a recuperação das nascentes do 

município é uma necessidade social bastante ampla e democrática. Os convidados 

presentes foram fundamentais para alcançar os resultados propostos para a agenda 

e serão cruciais no processo de identificação e seleção das nascentes, 

principalmente se levarmos em consideração o fato de o município estar inserido em 

duas bacias hidrográficas de suma importância para o Estado, a do Coruripe e do 

Piauí, e assim, atuarão nos dilemas mais amplos. A exemplo, a interligação dos 

setores sociais do município, os modos de vida da população e sua cultura, formas 

de consumo dos recursos hídricos, utilização dos espaços. 

A interação dos atores, mesmo aqueles que de forma indireta atuam nas 

questões ambientais, foi intensa; como exemplo a participação da advogada 

Sidirlene Vieira, que trabalha na Sala do Empreendedor, atendendo aos pequenos, 

médios e grandes empreendedores interessados em instalar suas atividades na 

cidade, demonstrou grande conhecimento das questões ambientais e da importância 

de se recuperar as nascentes. 
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Em relação às políticas públicas para o setor ambiental no município, ficou 

evidenciado que a situação das comunidades de Limoeiro de Anadia está bastante 

avançada, quando se analisa as propostas que foram apresentadas para a 

recuperação das nascentes. Como já conhecido, a Petrobrás vem executando o 

projeto de recuperação de nascentes na Bacia do Coruripe, sob a coordenação da 

Professora e Geógrafa, Josefa Adriana, e os gestores locais entendem que as 

políticas públicas ambientais não podem ser feitas de baixo para cima, ou seja, para 

cuidar dos rios, deve-se cuidar de suas nascentes primeiramente; exemplificaram, 

discordando da metodologia do projeto da Petrobrás que vem atuando nesse sentido 

e que parabeniza a proposta do Comitê em resguardar inicialmente as nascentes. 

Além desse fato conhecido, destacaram que há muitas nascentes no município, 

inclusive que muitas abastecem praticamente a totalidade da população da área 

rural. 

A Prefeitura Municipal do município vem sensibilizando a população para a 

importância da preservação e manutenção das nascentes. Exemplificado que a 

Nascente em Barra do Tamanduá, localizada no Povoado homônimo. A Prefeitura e 

Secretaria Municipal já receberam a visita técnica do Instituto do Meio Ambiente e 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos na nascente para o 

reconhecimento da área e assim, avaliarem tecnicamente as características físicas e 

biológicas do espaço para que possam transformá-lo em uma 

unidade de conservação. Ficou evidente o conhecimento dos tipos de áreas de 

preservação que poderiam se encaixar no espaço pretendido, além de 

reconhecerem que esta iniciativa irá proteger e preservar um importante patrimônio 

ecológico do município que, em seus 10 hectares de extensão, abriga um rico 

acervo de espécies nativas de Mata Atlântica, entre fauna e flora, 

além de mais de 10 nascentes, responsáveis pelo abastecimento de toda a área 

urbana do município e do povoado Terra Nova, beneficiando aproximadamente 213 

famílias. Ressaltaram que possuem total conhecimento quanto a área desta 

nascente, que está inserida na Bacia do Coruripe. 

Avaliou-se que por conhecerem e muitos estarem envolvidos na proposta de 

recuperar a nascente de Barra de Tamanduá é um ponto muito importante para 

alavancar o projeto de recuperar as nascentes do Piauí. Em certo nível a Prefeitura 
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já vem adotando práticas de recuperação como o cercamento do entorno da 

nascente para evitar a invasão por caçadores ou pessoas que buscam madeira. 

Além disso, pretendem instalar uma guarita com um vigia e um caseiro para 

cuidarem do local permanentemente, evitando a degradação. Após a criação da 

unidade de conservação, que vem esbarrando na falta de corpo técnico da 

Secretaria de Meio Ambiente que não realiza licença de impacto local, vislumbram a 

recuperação de toda a sua estrutura física e utilizá-la como espaço para educação 

ambiental atraindo professores, alunos e pesquisadores, além de criar 

bancos de mudas e sementes com a ajuda de parceiros, como a 

Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) e as usinas da região. 

Na tentativa de identificar quais seriam as áreas de atuação do projeto, 

verificou-se que em certo nível, há um desconhecimento por parte dos gestores 

quanto à divisão territorial por bacias. O município possui Plano Diretor, 

desatualizado, mas que é possível por ele verificar ao certo quais as comunidades 

são parte integrante da bacia do Piauí. Inicialmente apontaram o Povoado de Pé 

Leve Velho e Camadanta, descartando os inicialmente pontuados pela Secretaria de 

Planejamento.  

Desta maneira, a partir da identificação das áreas de estudo em conjunto com 

gestores e demais participantes, a equipe técnica irá investigar qual o melhor 

formato mobilização social se adequa à área, uma vez que o Povoado Pé Leve 

Velho não possui escolas, nem melhor estrutura para realização dos trabalhos de 

oficina. 

f) Recomendações 

Assim como ocorreu em Arapiraca, recomenda-se envolver os gestores 

políticos para que possam ser os atores que darão continuidade ao Projeto em 

outras dimensões, entendendo que também faz parte da missão da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente. 

Foi indicado que as áreas de concentração das oficinas e visitas de campo se 

concentram na área do Povoado Pé Leve Velho, nesta comunidade a 

implementação das oficinas poderá ter alguns obstáculos em função do interesse da 
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população e envolvimento das mesmas em projetos desse caráter. Dessa forma, 

recomenda-se que a articulação seja feita por lideranças locais, como Presidente da 

Associação Comunitária e Prefeitura Municipal. 

Além disso, recomendou-se que os trabalhos fossem realizados no Povoado 

de Camadanta, vizinho e bastante próximo ao Pé Leve Velho, onde possui melhor 

estrutura e as agendas podem ser realizadas na escola local. 

As agendas foram marcadas com o consenso da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, não havia entre os presentes membros do Povoado Pé 

Leve Velho para opinar quanto à data. Dessa forma, as agendas ficaram assim 

definidas: 

- 2º Encontro Técnico: 5 de julho às 15h.  

- 1º Oficina: 9 de julho às 9h 

Ambos os eventos se realizarão, na Escola Municipal do Povoado de 

Camadanta. Recomenda-se interagir com membros da comunidade para confirmar 

data e local. 

Apensado no Anexo D Ata do 1º Encontro Técnico, cópia da lista de 

presença, cópia da apresentação em slides e o registro fotográfico do evento. 
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2.2.5 2º Encontro Técnico em Limoeiro de Anadia – Povoado Pé Leve Velho 

Local: Sede da Associação Comunitária de Pé Leve Velho 

Data: 09 de julho de 2013 

Participantes: Líder do Povoado Pé Leve Velho e população residente 

Convidados: Coordenadora Regional AGB Peixe Vivo, Juliana Araújo. 

Número de participantes: 13 

a) Objetivo 

Apresentação da Proposta do Projeto de Recuperação de Nascentes da 

Bacia do Piauí à comunidade do Povoado do Pé Leve Velho, área rural de Limoeiro 

de Anadia, tendo como convidados lideranças locais, professores e a população 

para definir data e local de realização das Oficinas de Trabalho. 

b) Atividades 

O acesso ao Povoado é dificultado em função das condições das estradas e 

do período chuvoso, e assim, o encontro marcado para acontecer às 18h, foi 

realizado às 18h30. Aos convidados foram dadas as boas vindas, a equipe técnica 

desculpou-se pelo atraso e foram apresentados os membros pelo Eng. Carlos, bem 

como Juliana Araújo, como representante da AGB Peixe Vivo. 

Os objetivos do encontro foram apresentados como proposta de envolver a 

população do Povoado na execução do Projeto. A explanação procedeu a partir da 

projeção de slides, folheto, e cartilhas do Projeto e do Comitê distribuída aos 

convidados. 

c) Dinâmica 

O Povoado de Pé Leve Velho está distante 15 km do centro urbano de 

Limoeiro de Anadia. Seu acesso se dá a partir do Distrito Pé Leve, área rural, com 
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características urbanas e ausência de infraestrutura de telecomunicações. Assim, a 

mobilização do encontro foi em grande parte dificultada pela falta de comunicação 

com as famílias. Tendo em vista o número reduzido de membros funcionários da 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a articulação para a realização 

do encontro contou com apoio e colaboração do Sr. Genivaldo Francisco de Oliveira, 

Presidente da Associação Comunitária. Os contatos foram realizados informalmente 

através de ligações telefônicas, onde foi apresentada a proposta do projeto e 

solicitação de apoio na sensibilização da comunidade para participarem da reunião 

que ocorreria em 05/07, sexta-feira, 15h. 

A data de 05/07 coincidiu om as inúmeras manifestações pela capital Maceió, 

onde houve estradas bloqueadas impedindo a passagem dos veículos, inclusive da 

equipe técnica, que fez contato com a Comunidade e informou dos obstáculos e 

propuseram uma nova data, 09/07, 18h. 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente permaneceu no apoio da 

articulação e assim, foram enviados convites do 2º Encontro Técnico. 

A dinâmica do encontro teve uma abordagem simples e direta, onde foram 

relatadas as ações para a execução do Projeto e como os presentes irão participar. 

d) Resultados esperados 

- Apresentar o projeto à comunidade, com o objetivo de levá-la a refletir 

sobre a proposta de recuperação das nascentes; 

- Apresentar as ações do Comitê de Bacia Hidrográfica do são 

Francisco; 

- Apresentar a participação e importância da AGB – Peixe Vivo; 

- Conhecer a população em toda sua dimensão; 

- Garantir que a comunidade como um todo assuma o compromisso de 

participarem do Projeto, visando o fortalecimento da proposta; 

- Conhecer os interesses da população; 

- Envolver membros da comunidade escolar nas ações do projeto, 

fomentando a coparticipação; 

- Contribuir na identificação de professores que apresentem perfil para 

desempenhar a função de educadores ambientais; 
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- Auxiliar os mobilizadores locais a convocarem a população para as 

oficinas, a serem realizadas, na 2º rodada de ações do Projeto, para 

colaborarem na identificação e seleção das nascentes; 

- Estimular os atores locais a construir um ambiente agradável e 

cooperativo para que o projeto se desenvolva de forma satisfatória; 

- Readequar o planejamento das oficinas; 

- Readequar as estratégias das oficinas; 

- Solucionar dúvidas de interesse comum inerentes ao Projeto; 

- Estabelecer meios de comunicação com equipe técnica e articuladores; 

- Confirmar data e local para a 1º oficina. 

 

e) Reflexão e Avaliação 

A avaliação tem por objetivo colher informações, sugestões e opiniões da 

equipe técnica e participantes com vistas a aperfeiçoar futuros eventos. 

A equipe técnica verificou que a comunidade do Pé Leve Velho é bastante 

carente em infraestrutura e benefícios sociais, o que eleva o nível de violência local. 

Segundo depoimentos de vários dos presentes, o Povoado nunca recebeu 

programas ambientais, nem ações de educação ambiental. Visivelmente são 

famílias humildes, mas que conhecem a importância das nascentes e de sua 

preservação. Relataram ainda que o Povoado está localizado no ponto onde há um 

tríplice encontro territorial cujos municípios são: Arapiraca, Junqueiro e Limoeiro de 

Anadia. 

Percebeu-se que há uma tendência de negação da população quanto à sua 

naturalidade Limoeirense, mas uma grande aceitabilidade quanto a serem 

arapiraquenses. 

Na identificação da estrutura para a realização da 1º Oficina de Trabalho a 

escola foi o local mais indicado e prontamente a Profa. Alvaci disse que será um dia 

letivo para os alunos do Programa de Jovens e Adultos. A postura quanto à 

participação dos alunos remeteu às falas anteriores quanto à carência da população 

em receber conhecimento. Pois segundo os presentes, a escola é sempre o local 
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para reuniões e eventos e os alunos sempre se envolvem, além disso, é tido como 

um dia de ensino especial. 

Conforme dito pelos presentes, e enfatizado pela Profa. Alvaci, a reunião 

daquele momento e a oficina serão momentos de extremo significado que não se 

restringem apenas a Limoeiro de Anadia, pois a água é um bem coletivo e público, 

dessa forma preservar as nascentes é uma ação obrigatória de todos. 

O Presidente da Associação Comunitária, Sr. Genivaldo, foi enfático quando 

comentou que todos do Povoado receberão a equipe técnica de braços abertos e 

vão ajudar no que for preciso para identificar as nascentes que conhecem pela 

região. A fala do líder demonstrou o compromisso de todos em apoiar, sempre 

remetendo ao fato de haver essa necessidade. 

f) Recomendações 

Tendo em vista ser uma região da Bacia onde há muitas nascentes, as ações 

do Projeto no Povoado Pé Leve Velho poderia ser um trabalho continuado como 

forma de educação ambiental que prepararia a população para reconhecer a 

importância dos projetos hidroambientais. Um processo contínuo contribuiria para a 

credibilidade da proposta pela população, uma vez que na área de ação já 

realizaram levantamentos e não houve um esclarecimento às comunidades do que 

seria feito posteriormente. 

Dessa forma, entende-se que os momentos participativos devem ser um 

espaço onde as pessoas terão o maior número de informações referentes à 

proposta do projeto no que concerne aos partícipes, aos prazos, às ações futuras 

etc. 

Recomenda-se ainda que as atividades no Povoado sejam realizadas à noite, 

quando a população não está dispersa no campo e na cidade, locais de trabalho das 

famílias. Dessa forma a oficina ficou agendada para acontecer na escola local, às 

18h30 do dia 16 de julho. 

Reafirmou-se o caráter aberto e participativo da oficina com espaço para 

todos aqueles interessados pelo tema: professores, estudantes, donos das terras. 
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O nível de conhecimento pela população com relação ao tema foi oportuno 

para abordarem a discussão da necessidade de abrir e ampliar a participação para 

os demais municípios da área, como Junqueiro que ainda não estava contemplado 

nesta fase do Projeto. 
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3. OFICINAS DE TRABALHO 

Apresentação 

A sistematização, ao reconstruir o processo da prática, identificar seus 

elementos, classificá-los e reordená-los, nos faz objetivar o que foi vivido e tenta 

assim, converter a experiência em objeto de estudo e interpretação ao tempo em se 

torna um objeto de transformação. 

A sistematização das oficinas busca expor em ordem o conhecimento e as 

percepções que surgiram no decorrer dos eventos. 

Nesse sentido, este relatório descreve e sistematiza as atividades realizadas 

durante as quatro oficinas de trabalho cujo objetivo foi identificar as nascentes e 

discutir os critérios de seleção das mesmas para as intervenções futuras. Além desta 

discussão optou-se por envolver os participantes em um contexto educativo para 

que se apropriassem das discussões sobre a preservação do meio ambiente, 

especialmente dos recursos hídricos, a partir das constatações advindas de suas 

vivências, conhecimentos e experiências e que assim, pudessem propor sugestões, 

a serem incorporadas nas ações do Projeto. Ainda, nesse sentido, buscou-se 

também envolver as instituições públicas na educação ambiental a fim de leva-las à 

compreensão da importância de se tornarem parceiras do Comitê da Bacia do São 

Francisco na implementação do Projeto. 

Os eventos foram promovidos e organizados pela Phyto Consultoria em 

Engenharia e Meio Ambiente Ltda., juntamente com a equipe técnica e os parceiros 

locais, que teve como principais atores lideranças, professores e presidentes de 

associações comunitárias. Os eventos foram realizados sob a supervisão da AGB 

Peixe Vivo.  

A oficina de trabalho, com caráter participativo é uma ferramenta utilizada 

como metodologia participativa, sendo um espaço oportuno para os presentes 

compartilharem de experiências e conhecimentos, construção coletiva e colaboração 

ao planejamento das ações do Projeto. Tal trabalho está fundamentado nas 
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diretrizes e objetivos dispostos no Termo de Referência do Ato Convocatório 

001/2013. 

Os oficinas, em todos os seus aspectos, tiveram caráter informativo e 

propositivo. Proporcionou a participação, a integração e a cooperação da sociedade 

civil organizada, dos setores públicos e privados envolvidos direta ou indiretamente 

com a proposta de recuperar as nascentes da Bacia do Piauí. Dessa forma, entre os 

atores locais e equipe técnica, a troca de informações e contribuições 

complementaram as ações do Projeto. 

As diretrizes das oficinas consideraram como objetivos: 

- Identificar as expectativas, opiniões e sugestões dos atores participantes;  

- Identificar as nascentes e ter subsídios para o Plano de Ação 

- Apresentar a visão e objetivos do Comitê da Bacia Hidrográfica do São 

Francisco; 

- Promover a cooperação e integração dos diversos atores no 

planejamento das ações do Projeto. 

 

3.1 Metodologia  

Foram selecionadas duas metodologias para trabalho com os participantes, 

implementadas nos dois municípios. Ambas foram fundamentadas no enfoque 

participativo, visando oportunizar a troca de experiências entre os participantes e 

qualificar o processo de educação ambiental. Neste contexto, foram utilizadas as 

seguintes estratégias e ferramentas: 

- Um moderador como elemento motivador, orientador e facilitador do 

processo; 

- Condução compartilhada de forma a permitir flexibilizações e ajustes na 

programação e atividades em consenso; 

- Proposição de questões norteadoras e problematização como 

mecanismos de orientação de atividades e estimulo à reflexão e ao 

debate; 
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- Valorização da multiplicidade de saberes, experiências, percepções e 

contribuições dos participantes; 

- Atividade em grupo para fomentar a interatividade, proporcionar 

momentos de criação, desenvolvimento e sistematização de ideias e 

proposições; 

- Exposição dos critérios pelos integrantes para compartilhar o resultado da 

oficina e incentivar o compromisso dos participantes, principalmente 

aqueles proprietários de terras com nascentes; 

- Validação dos critérios de seleção das nascentes; 

- Registro fotográfico e sistematização do evento para assegurar a 

transparência e a credibilidade do processo participativo. 

Para o alcance dos objetivos das oficinas foram adotados procedimentos 

metodológicos baseados no método Paulo Freire, que desenvolveu um método de 

alfabetização baseado nas experiências de vida das pessoas. O método estimula a 

conscientização a partir da discussão de suas experiências de vida entre si. 

Dessa forma, as dinâmicas adotadas nas oficinas se desenvolveram 

conforme explicitam as fichas técnicas apresentadas a seguir. 

a) Ficha técnica da Dinâmica de Grupo 1: Identificação de Conceitos 

Objetivos: 

- Introduzir a discussão de um conceito - degradação a partir da percepção 

individual e grupal dos fatores que afetam o espaço (diagnóstico);  

- Discutir a importância da construção coletiva do conhecimento a partir de 

experiências vividas. 

População-Alvo: 

-   Grupos comunitários, líderes, representantes de entidades. 

Número de Participantes: 

- De 20 a 30 pessoas em média. 
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Tempo Previsto: 

-   30 minutos, aproximadamente, divididos em três momentos: 

 1º Momento - 10 minutos; 

 2º Momento - 10 minutos; 

 3º Momento – 10 minutos. 

Espaço Físico: 

- Sala ampla, com cadeiras removíveis permitindo a movimentação das 

pessoas para trabalho em pequenos grupos e plenária. 

Materiais Necessários: 

- Balões de látex coloridos (bexigas); 

- Aparelho de som; 

- CD com músicas alegres; 

- Folhas de papel A4, em quantidade suficiente para todos os participantes; 

- Fita crepe;  

- Painel para afixar murais. 

Instruções: 

i. 1º Momento 

Convidar o grupo para uma atividade lúdica: jogar balões para o alto sem deixar cair; 

- Formar um círculo com os participantes; 

- Distribuir um balão a cada participante; 

- Informar sobre a música e os movimentos que devem realizar para não 

deixarem o balão cair; 

- Solicitar que dois ou três voluntários apenas observem a reação dos 

participantes e anotem as reações dos participantes durante a dinâmica;  

- Colocar um CD com música animada e solicitar que todos se movimentem 

ao som da música sem deixar o balão cair; 

- Após alguns minutos pausar o som para que todos apanhem um balão 

segurando-o; 
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- Solicitar que o grupo retorne aos seus assentos; 

ii. 2º Momento 

- Solicitar que o primeiro do círculo estoure seu balão e verifique a filipeta 

que estava contida em seu interior; 

- Solicitar que tome conhecimento do conteúdo da filipeta e faça uma breve 

análise; 

- Informar que podem usar palavras, frases e desenhos, podendo 

complementar com outras opiniões do grupo; 

- Desenvolver essa ação ate o último balão. Poderão ocorrer balões sem 

filipeta; 

- Dar atenção aos grupos para esclarecimentos de dúvidas e solicitar a 

escolha de um relator para a apresentação do mural em plenária. 

iii. 3º Momento 

- Durante a fala de cada participante, o mediador da dinâmica vai colando 

no mural as palavras das filipetas que permitirão formar um cenário dos 

fatores de degradação nas nascentes; 

- Sistematizar os pontos complementares e discutir os divergentes se for o 

caso; 

Pontos para Reflexão: 

 Na construção de conceitos e ideias ocorrem: 

- Tarefas, facilidades, dificuldades, colaboração, participação, disputas e 

comunicação; 

- Emoções, conhecimentos e avaliação. 

Cuidados e Dicas: 

- Colocar nos balões, filipetas com nomes dos fatores de degradação; 

- Preparar com antecedência em papel A4 os mesmos nomes colocados 

nas filipetas visando à formação do mural a cada apresentação. 

- Reforçar a análise conceitual com a distribuição de textos, cartilhas, 

folders e outros sobre o assunto em pauta. 



 

54 
Phyto – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA. CNPJ: 11.861.373/0001-73 

Av. Dom Antônio Brandão, 333 Sl. 909 Ed. Maceió Work Center, Sl 909 Farol CEP 57051-190 Maceió – Alagoas 
Email: phyto@phyto.eng.br Fone 82-3316-3357 

Sugestão de Termos que representam fatores de degradação das nascentes 

a serem identificados no diagnóstico: 

- Fogo 

- Erosão 

- Resíduos 

- Animais domésticos 

- Formigas 

- Espécies invasoras 

- Agrotóxico 

- Desmatamento 

- Retirada do solo 

- Escavações 

- Qualidade 

- Bombeamento 

- Disputa da área 

- Cercamento 

- Conservação. 

 

b) Ficha técnica da Dinâmica de Grupo 2: Identificação de Conceitos 

Objetivos 

- Introduzir a discussão de um conceito - degradação a partir da percepção 

individual e grupal dos fatores que afetam o espaço (diagnóstico);  

- Discutir a importância da construção coletiva do conhecimento a partir de 

experiências vividas. 

População-Alvo 

-   Grupos comunitários, líderes, representantes de entidades. 

Número de Participantes 

- De 20 a 30 pessoas em média. 
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Tempo Previsto 

-   30 minutos, aproximadamente, divididos em três momentos: 

 1º Momento - 10 minutos; 

 2º Momento - 10 minutos; 

 3º Momento – 10 minutos. 

Espaço Físico 

-  Sala ampla, com cadeiras removíveis permitindo a movimentação das 

pessoas para trabalho em pequenos grupos e plenária. 

Materiais Necessários 

- Balões de látex em duas cores (bexigas); 

- Aparelho de som; 

- CD com músicas alegres. 

- Fita crepe;  

- Parede para afixar folhas de papel; 

- Folhas de papel com palavras sobre recuperação de nascentes; 

- Caixa ou saco de papel contendo questões sobre recuperação de 

nascentes; 

- Bombons, pirulitos ou outro para distribuição aos acertadores das 

questões;  

Instruções 

i. 1º Momento 

Convidar o grupo para uma atividade lúdica:  

- Formar um círculo com os participantes; 

- Informar sobre a música e os movimentos que devem realizar para não 

deixarem o balão cair; 

- Ligar o som com música animada; 

- Jogar os balões de duas cores para o alto sem deixar cair; 
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- Após alguns minutos pausar o som no momento em que todos devem 

pegar uma bola segurando-a; 

- Formar dois grupos conforme as cores dos balões. 

ii. 2º Momento 

- Solicitar que um dos membros do grupo de uma cor pegue uma questão 

do saco/caixa e responda-a; 

- Na hipótese de erro, o outro grupo responde e marca ponto;  

- Informar que podem usar palavras, frases e desenhos, podendo 

complementar com outras opiniões do grupo; 

- Desenvolver essa ação ate a última questão. O número de questões varia 

de acordo com o tempo disponível para a dinâmica. Em princípio três 

questões para cada grupo/cor; 

- Dar atenção aos grupos para esclarecimentos de dúvidas. 

iii. 3º Momento 

- Para cada questão colar na parede/mural a palavra chave da questão. 

- O mediador da dinâmica vai então formar um cenário dos fatores de 

degradação nas nascentes; 

- Sistematizar os pontos complementares e discutir os divergentes se for o 

caso. 

Pontos para Reflexão 

 Na construção de conceitos e ideias ocorrem: 

- Tarefas, facilidades, dificuldades, colaboração, participação, disputas e 

comunicação; 

- Emoções, conhecimentos e avaliação. 

Cuidados e Dicas 

- Colocar na caixa ou saco as questões sobre os fatores de degradação; 

- Preparar com antecedência em papel A4 as questões permitindo aos 

grupos construírem uma ideia, conceito sobre a conservação de 

nascentes; 
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- Preparar uma parede do lugar com fita adesiva para formar um mural com 

palavras chaves sobre as questões; 

- Reforçar a análise conceitual com a distribuição da cartilha sobre o 

assunto em pauta. 

Sugestão de questões interrogativas e afirmativas que permitem criar uma 

caracterização sobre as nascentes na fase do levantamento e diagnóstico: 

Questão 1: O desmatamento e o fogo são recomendados para limpar a área da 

nascente? 

Palavras chaves da questão: 

- Desmatamento; 

- Fogo. 

Questão 2: O uso do agrotóxico é bom para a lavoura e os seres vivos?  

Palavras chaves da questão: 

- Agrotóxico; 

- Seres vivos. 

Questão 3: As nascentes com degradação precisam de ajuda para se recuperarem? 

Palavras chaves da questão: 

- Degradação; 

- Recuperação. 

Questão 4: Para manter as águas das nascentes devemos fazer escavações e 

retirar o solo em seu redor? 

Palavras chaves da questão: 

- Escavação; 

- Retirada do solo; 

- Erosão; 
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- Água salobra. 

Questão 5: É certo deixar os animais domésticos, o gado e as cabras soltas nas 

áreas das nascentes? 

Palavras chaves da questão: 

- Contaminação; 

- Volume de água; 

- Cercamento. 

Questão 6: O lixo próximo das nascentes, não afeta a qualidade das águas? 

Palavras chaves da questão: 

- Qualidade da água; 

- Qualidade do solo; 

- Qualidade da vegetação; 

- Qualidade do ar. 

Colagem no mural: 

           Degradação                    Conservação 

- Desmatamento 
- Fogo 
- Agrotóxico 
- Contaminação 
- Escavação 
- Retirada do solo 
- Erosão 
- Água salobra 

- Seres vivos 
- Voluma da água 
- Cercamento 
- Qualidade da água 
- Qualidade do solo 
- Qualidade da vegetação 
- Qualidade do ar 
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3.2  1º Oficina de Trabalho em Arapiraca – Vila Bananeiras 

Local: Salão Paroquial da igreja Católica da Vila 

Data: 09 de julho de 2013 

Número de participantes: 16 

Apresentação 

A área de estudo do projeto de levantamento e diagnóstico de nascentes 

abrange o alto curso do rio Piauí nessa primeira etapa. Através de mapeamento 

digital com recursos de programas que constituem um Sistema de Informações 

Geográficas, como o ArcGis foi possível identificar a área da Bacia Hidrográfica do 

Piauí no município de Arapiraca e constatar que tanto a área urbana quanto rural 

estavam inseridas na Bacia. 

Nesse sentido, com o intenso apoio da Secretaria de Agricultura do município, 

da Cooperativa de Produtores Rurais de Arapiraca foi possível identificarmos na Vila 

Bananeiras o local ideal para a realização da primeira, de duas, oficinas no 

município. 

Vila Bananeiras é um Povoado com mais de 8 mil habitantes, e dista 6 km da 

sede de Arapiraca. Inserido em área rural, mas com características completamente 

urbanas, a Vila possui escolas, unidades de saúde, igrejas, mercados, bares, 

praças, sistema de telefonia móvel e fixa, sinais de televisão, ruas calçadas e trata-

se de um Povoado onde a maioria de sua população mora e trabalha, mesmo os 

jovens. 

O acesso à Vila é pela Rodovia AL-102 em bom estado de conservação e em 

todo o percurso da vila são vias calçadas e pavimentadas desde 2008. 

O saneamento básico na Vila, assim como em Arapiraca ainda é incipiente. 

Na área urbana do município uma parcela do território já está saneada com coleta, 

transporte e tratamento de esgotos, mas na Vila ainda são usados sistemas 

rudimentares como fossas negras e segundo relatos, algumas poucas unidades com 

sumidouro. Cabe ressaltar que esta é uma luta constante da população da Vila com 
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a gestão municipal, pois entendem que o saneamento é responsabilidade da 

Prefeitura. O abastecimento de água é através da concessionária estadual e os 

serviços são prestados de forma bastante precária, com descontinuidade no 

abastecimento, além disso, e muito importante, a captação é realizada em uma 

nascente localizada próxima à Vila.  

Os relatos dos participantes indicaram que a nascente que abastece a 

população através da concessionária está em condições degradadas, carecendo 

urgente de reparos e manutenção nos equipamentos. 

A mobilização foi realizada com o apoio da Igreja Católica da Vila, que 

prontamente cedeu o Salão Paroquial, por Maria Alves, Presidente da Cooperal e 

por Marluce, Professora e ambientalista que reside na Vila. 

O encontro ocorreu no Salão Paroquial na data de 09 de julho, às 14 horas. A 

oficina iniciou com cerda de 40 minutos de atraso, em função do tráfego intenso no 

trecho percorrido pela equipe técnica ainda na cidade de Maceió. 

3.2.1 Subsídios para a realização da Oficina 

A idealização da proposta da oficina no município buscou inicialmente 

referências geográficas pesquisando junto ao gestor da Secretaria Municipal de 

Agricultura e o de Meio Ambiente do município de Arapiraca os dados cartográficos 

e demográficos existentes, o que subsidiaria na identificação do melhor local para 

adequar o evento, ou seja, área onde houvessem nascentes e um adensamento 

populacional. 

A Vila Bananeiras foi primeiramente apontada pelos gestores como melhor 

local para se iniciar os trabalhos de mobilização locais, tendo em vista já existente o 

envolvimento da população com as questões ambientais, principalmente recursos 

hídricos, e em função de serem pessoas mais politizadas, mais envolvidas 

instituições de ensino, de assistência técnica e políticas. 

Durante o 1º Encontro Técnico, realizado em 20 de março, a consulta para o 

local de realização da 1º oficina já havia sido realizada, através da participação de 

todos os presentes naquele momento e através dos parceiros locais. Foram 
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recebidos contribuições e relatos de experiências em atenção à recuperação das 

nascentes, onde muitas delas foram desenvolvidas pela Professora Marluce, e com 

participação de pessoas da Uneal. 

Outras contribuições vieram da Cooperal, que convocou grande parte da 

população no boca a boca e com convites via e-mail. 

A Assessoria de Comunicação da Phyto Consultoria realizou trabalho de 

divulgação do evento junto à Prefeitura Municipal, rádios locais. 

3.2.2 Participantes 

A maior parte dos participantes da Oficina foram moradores da Vila 

Bananeiras. Estudantes e pessoas já envolvidas com a questão da preservação das 

nascentes. 

Além destes, participaram Professores da Uneal e escola local, 

representantes da Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, da Cooperal e da 

AGB, além da equipe da Phyto Consultoria. 

3.2.3 Etapas do Processo 

A mobilização social a que se refere no Plano de Mobilização – Anexo do 

Plano de Trabalho pretendeu integrar pessoas que se dispõem a construir juntas 

uma realidade diferente para o município de Arapiraca. Assim, o processo de 

realização da Oficina foi consolidado a partir da organização de algumas condições 

necessárias: 

- Distribuição dos Convites à população; 

- Convite aos participantes com interesses e experiências no objeto da 

oficina; 

- Logística: sala, mesas, cadeiras em círculo, água, projetor de imagens, 

secretária; 

- Escolha do moderador, no caso, 1 facilitador membro da equipe técnica. 

Preparação da oficina: 
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- Definição do objetivo da oficina; 

- Definição das perguntas norteadoras do alcance do objetivo da oficina, 

pois as mesmas serão subsídio para estabelecer os critérios; 

- Preparação do desenvolvimento da oficina; 

- Designação do relator do documento final. 

- Identificação prévia das nascentes, através de imagens de satélite. 

 

3.2.4 Relatório da Oficina 

14h40 – Boas Vindas 

Os participantes se apresentaram indicando seu nome, sua origem e o que 

faz. 

15h Início das atividades 

Eng. Carlos Leal 

O engenheiro Coordenador deu boas vindas aos presentes, apresentou a 

equipe técnica da Phyto e se desculpou pelo atraso, informando que 

lamentavelmente o trânsito e as chuvas não colaboraram para que cumprissem com 

o horário. 

Em função de ter na plenária uma maioria de pessoas já inteiradas do Projeto, 

a apresentação da proposta foi breve, mas muito importante foi informar que a Phyto 

é imparcial e estava presente como executora de um Projeto, que venceu por meio 

de um processo licitatório através da AGB e que ali não estavam congregando uma 

ação do poder público local, mas sim do Comitê da Bacia do São Francisco. 

Apresentação dos objetivos da Oficina e apresentação da programação. Os 

objetivos da Oficina foram apresentados esclarecendo que com o apoio de todos 

seriam identificadas algumas nascentes e selecionados os critérios que ditariam as 

nascentes eleitas para serem recuperadas. 

Seguiu ponderando a importância de colaborarem com o Projeto de 

recuperação das nascentes da região, pois as ações que serão realizadas em cada 
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uma das nascentes selecionadas retratará o futuro da Vila Bananeiras e da região 

como um todo, e pediu que todos aproveitassem a oportunidade de se incluírem e 

fazer as intervenções necessárias, uma vez que todos os presentes convivem com 

os problemas da falta de água em qualidade e quantidade. 

Eng. Gustavo Carvalho 

O Engenheiro iniciou sua fala indicando o por quê da Vila Bananeiras ser 

contemplada com aquele evento. Relatou que a Vila está inserida na Bacia do Piauí, 

que é um dos afluentes do São Francisco. Ressaltou que a recuperação das 

nascentes tem como objetivo dar vitalidade ao rio São Francisco. O interesse dentro 

do Projeto é a recuperação ambiental das Bacias Hidrográficas. 

Sobre o rio São Francisco abordou o seu limite com o território alagoano e 

sergipano, tendo sua foz no município de Piaçabuçu. E assim, explicou que Alagoas 

está no baixo curso do São Francisco e que isso é apenas por uma questão de 

divisão territorial para facilitar algumas ações.  

Quanto à abordagem sobre o Comitê da Bacia do São Francisco, iniciou 

tratando a Política de Recursos Hídricos que foi implementada em 1980 que tem 

entre os componentes da Bacia, o Comitê; que é uma forma de participação mais 

democrática, pois é formado por poder público e usuários da água do Rio. Se 

voltando para a agência de bacia, informou com auxílio dos slides que para o Comitê 

executar as ações existe uma Agência de Bacia, que é a AGB Peixe Vivo, com sede 

em Belo Horizonte, que faz a intermediação dos recursos para execução dos 

Projetos. 

Como forma de educação ambiental o engenheiro se auxiliou nas cartilhas 

distribuídas, onde remetem à importância da água e das nascentes. Perguntou aos 

participantes porque o objetivo daquele trabalho é preservar as nascentes? 

Timidamente muitos responderam que porque a água é essencial para os seres 

vivos. O Engenheiro explicou que a nascente é um afloramento natural que dá início 

a um curso d’água, logo recuperá-las tem uma grande importância para todos na 

comunidade porque a água é um bem coletivo e essencial à vida e por isso é tão 

importante que todos colaborem na identificação das nascentes. 
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Explicou que a barragem, a qual a comunidade considera como um problema, 

foi concebida para fomentar os projetos de irrigação, porque a água que escoava do 

riacho era contaminada por esgotos e para abastecimento não seria possível tendo 

em vista o alto custo para o tratamento. 

Marluce 

A ambientalista contestou a fala do Eng. Gustavo, apontando em um folder 

que apresentava a proposta do projeto da barragem Bananeiras, antes de sua 

concepção, o qual informava que uma de suas utilidades seria o abastecimento da 

Vila. 

Eng. Gustavo 

Foi relatado pelo Engenheiro que conheceu o projeto em sua concepção e 

que há mais de 15 anos já era inviável o abastecimento pela barragem porque seria 

oneroso para a Prefeitura tratar a água. Mas retornando ao tema da oficina, o 

engenheiro salientou que a falta de saneamento não é só em Arapiraca, mas de 

várias cidades da Bacia do Piauí e que o Projeto visa conscientizar a população da 

importância da contribuição do Rio Piauí na Bacia do São Francisco, pois é o único 

contribuinte do São Francisco em Alagoas, os demais são intermitentes. 

Marluce 

A ambientalista informou que a Prefeitura Municipal de Arapiraca vem 

buscando apoio e recursos para instalação de sistema de saneamento no município. 

E discorda da postura política por entender que o que precisa é se ater à 

conscientização da população, porque é o Projeto minúsculo próximo ao que tem de 

ser feito, mas que já é uma pequena ação. 

Sr. Abel 

O morador da Vila relatou que é comprovada a contaminação da Barragem 

por metais pesados vindo das indústrias e canaviais que estão na bacia. 

Sr. Edvaldo 
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Na intenção de retornar ao foco da oficina, pediu a voz para dizer que acredita 

que o importante é a recuperação das nascentes e que essas questões políticas 

devem ser tratadas diretamente na Prefeitura. 

Eng. Gustavo 

Retornando aos slides abordou a Bacia em um contexto de preservação 

ambiental para que áreas protegidas como a APA da Marituba do Peixe continuasse 

mantendo sua diversidade. 

Eng. Carlos 

Retornou ao grupo para o levantamento das nascentes da região da Vila 

Bananeiras e apresentar alguns critérios para seleção das mesmas, ressaltando que 

são os critérios que irão descrever as nascentes. 

Abordou a importância de um programa sustentável de restauração do 

ecossistema do entorno das nascentes e que o projeto buscará dentro de um 

contexto simplista mecanismos que estimulem a restauração do ambiente natural e 

que esse andamento, devolverá aos proprietários parte do custo de cederem as 

áreas de entorno das nascentes para recomposição do ambiente e que 

posteriormente poderão usufruir de vantagens legais, tendo através do governo 

inclusive subsídios financeiros para estruturarem suas propriedades conforme os 

programas sucederem. 

Explicou ainda que desta forma, há que se pesquisar e explicitar alguns 

parâmetros que esclareçam a interação da água no cumprimento de suas funções 

social e dentro do ecossistema vegetativo, para balizar o fomento dos projetos que 

serão implantados. 

O engenheiro levantou-se questões de como está a avaliação das matas 

ciliares de nascentes existentes na comunidade. 

Os comentários foram feitos paralelamente pelos participantes, onde muitos 

eram proprietários de terras com nascentes. Em resumo há nascentes sendo 
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protegidas, mas de forma inadequada com vegetação inapropriada e em outros 

casos há cuidados como o Sr. Edvaldo relatou: 

- Pretendo fazer um reflorestamento, mas para isso tenho de saber quais as 

espécies podem ser plantadas, pois alguns dizem de sabiá, de eucalipto e são 

espécies que entendo não serem adequadas. 

A EMATER seria um dos principais órgãos locais para prestar assistência aos 

proprietários, mas segundo Sr. Marcos Dantas, funcionário da ex-EMATER: 

- A empresa perdeu seu foco no campo, não existe mais aquele trabalho 

intenso que vinha sendo realizado como antigamente. Mas ainda podem contar com 

o apoio do órgão. 

Eng. Carlos buscou resumir as condições das nascentes apresentadas, 

indicando que há algumas em estado de degradação, sendo a urbanização, os 

loteamentos e o desmatamento para ocupar o solo com pastagem alguns dos 

principais motivos da estagnação das nascentes. A maioria das nascentes estão na 

área rural, mas a nascente do Piauí se insere em uma área completamente 

urbanizada, onde atualmente, segundo os participantes, está localizada em área de 

interesse social, por ter sido a área aterrada para construção de um espaço de lazer 

e entretenimento comunitário, o Parque Ceci Cunha na cidade de Arapiraca. 

Foi possível ainda identificar que há nascentes em propriedades rurais 

privadas onde o uso é restrito aos proprietários; em outros casos, a restrição ocorre 

em função da construção de residências de luxo sobre áreas protegidas. 

Com o apoio dos moradores da Vila Bananeiras, identificou-se 9 propriedades 

no curso do rio Piauí com nascentes: 

- Lúcia da Bananeira 

- D. Zaninha 

- Marize e Sr. Jorge 

- Neusa e Antônio 

- Genildo (Dido) 

- Artur e D. Zefinha 
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- Sr. Zé Né 

- Propriedade do filho da ex-vereadora Maria Aparecida 

- Lauro do Zelé 

Com o apoio do técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, identificou-se 

7 nascentes: 

- Propriedade do Sr. José Alexandre – área urbana de Arapiraca 

- Sr. Benjamim – área urbana 

- Família Francisco Pereira – área urbana 

- Sr. Wellington – Comunidade de Canafístula 

- Nelson da Canafístula – Comunidade de Boa Vista 

- Sr. Telmo – Comunidade de Batingas 

- Sr. José Galdino - Comunidade de Batingas 

 

Eng. Carlos e Eng. Gustavo 

Esclareceram novamente que os critérios apresentados vão descrever as 

nascentes e é a partir deles que podem ou não ser selecionadas para o Plano de 

Ação. Dessa forma, os participantes foram questionados se concordavam que o 

critério mais precioso era a finalidade da nascente, pois o uso pela comunidade é a 

principal função de uma nascente. 

Todos foram unânimes em aprovarem esse critério como primordial. 

Em seguida discutiu-se o acesso à comunidade, explicado pelos engenheiros 

que muitas vezes o dono da terra acredita que é dono da água, mas que esse tem o 

direito de permitir ou não a visita da equipe técnica para o diagnóstico da nascente e 

posteriormente, se for o caso, fazer alguma intervenção para que a comunidade 

possa também utilizar da nascente. 

Os participantes entenderam a proposta e relataram que é possível que não 

haja nenhuma barreira na comunidade para que reconheçam a nascente e façam o 

cadastro delas, mas em alguns lugares, como já abordado, em propriedades de 

famílias tradicionais, as intervenções serão necessárias, mas para isso será preciso 
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que mansões sejam destruídas, e acreditam que isso não vai acontecer. Mas 

concordaram que esse critério pode sim ser uma forma de selecionar as nascentes 

que serão ou não pleiteadas com projetos. 

O estado de conservação das nascentes também foi outro critério discutido 

pelos engenheiros. Demonstraram aos participantes que em alguns casos as 

nascentes já estão protegidas, o dono da terra tem consciência da importância de 

manter a nascente cercada, longe de animais, com vegetação cobrindo a superfície 

do terreno e assim as intervenções podem às vezes nem ocorrer. Enquanto algumas 

necessariamente precisam de intervenções como cercas, plantio de espécies 

nativas, canalização da água para melhor uso, etc. Assim apresentada a proposta, 

os participantes concordaram em ter no estado de conservação da nascente um 

critério de seleção, por entenderem que na maioria dos casos haverá necessidade 

de intervenção, mas tem casos onde o fazendeiro tem condições de fazer, então não 

precisa dos recursos do Comitê. 

Outros critérios como dominialidade das terras foram esclarecidos, mas não 

foi considerado por ter todas as nascentes identificadas em áreas privadas. O 

número de famílias residentes na propriedade que tem nascente também foi 

excluído pelo fato de em alguns casos há apenas uma família residindo na 

propriedade, mas muitas pessoas utilizam da nascente. O uso da terra no entorno 

da nascente é importante, mas não se considerou critério por haver na região uma 

grande extensão de terras cultivadas com pastagem e lavouras de fumo e milho, 

assim seria pouco provável encontrar terras onde estariam preservadas ou que não 

estavam sendo usadas com agricultura e pecuária. Como o projeto prevê a 

identificação de todas as nascentes, o tipo poderia ser um critério, mas foi excluído 

dos mais importantes por haver apenas perenes na região. 

A atividade prática na qual os participantes fizeram uma interação, onde 

puderam entender o planejamento das técnicas a serem aplicadas nas nascentes 

seguiu sendo desenvolvida pela Assistente Social Sônia Góes. 

Assistente Social Sônia Góes 
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A acolhida pela assistente social iniciou um momento de descontração junto 

aos participantes, iniciando sua fala com foco na educação ambiental. Apresentou 

as diferenças entre politica, projeto e programa. Disse que a primeira é instituída por 

lei e é mais abrangente. A política é regulamentada por um Decreto e um programa 

é um detalhamento da política. Lembrou que também existem os sub-programas e o 

PNEA-AF é um exemplo. Já os projetos são a materialização das ações. 

Em seguida, apresentou a Politica Nacional de Educação Ambiental (PNEA) – 

Lei 9705/1999 e o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). Definiu o 

conceito de educação ambiental e apresentou linha conceitual fomentada pelo 

ProNEA. 

Informou que a Educação Ambiental deve contemplar valores, ser 

permanente e continuada, ser transformadora da sociedade, crítica e emancipadora 

levando em consideração a importância do diálogo. 

Lembrou que o educador ambiental é qualquer pessoa que quer mudar a 

realidade, que quer ajudar e contribuir para uma melhor qualidade de vida. Depois 

apresentou um estudo de caso na comunidade do Amarelão – RN. “A comunidade 

está ganhando dinheiro no beneficiamento da castanha, no entanto está havendo 

evasão escolar com o trabalho infantil e muitas doenças surgiram. Quem realmente 

está lucrando é o atravessador, pois existe uma diferença discrepante em relação 

aos valores recebidos do beneficiamento da castanha. Logo, percebe-se a 

importância da comunidade como protagonista do processo”. 

Seguiu-se com a dinâmica Identificação de Conceitos, cuja Metodologia 1 já 

fora apresentada. Após o movimento alegre e animado dos participantes em busca 

de balões, os estouraram encontrando algumas filipetas com palavras que foram 

lidas por cada um e assim interpretadas. 

Questões para reflexão: 

Sr. Edvaldo: palavra “fogo” 

É preciso parar com o desmatamento. Está acabando com a natureza, com 

os animais, além disso, o fogo se alastra podendo pegar fogo nas casas. 
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Marluce: palavra “regeneração natural” 

A participante não quis comentar. Declarou estar bastante triste com todos os 

acontecimentos que vem vivenciando na região do Piauí. Assim, a Assistente Social 

Sônia, explicou que a regeneração natural é promovida pela natureza, mas que 

também há a regeneração induzida e citou o exemplo das pesquisas da Embrapa 

que trabalha com o melhoramento das plantas, monitorando o crescimento 

vegetativo para ajudar a natureza. 

Prof. Marcos Dantas: palavra “desmatamento e beleza cênica” 

O professor e técnico da EMATER declarou que é necessário que as 

informações circulem, pois falar de desmatamento é falar do descumprimento da lei. 

Relatou que conhece o município e que Arapiraca vem destruindo o seu maior 

tributário, o riacho Seco (Rio Piauí). Ressaltou que há recursos para serem 

investidos em melhorias, mas não há gestão e o cumprimento da Lei. Ainda que a 

primeira coisa a ser feita deve ser a recuperação do nome Riacho Seco, porque Rio 

Piauí não existe em nenhuma carta. Acredita que o rio é patrimônio da população. 

As palavras beleza cênica relata que é a paisagem do lugar, do campo e que hoje 

não se vê mais aquele verde natural, mas de plantações, pois a maior parte das 

áreas estão sendo cultivadas por agricultores familiares e pequenos agricultores, o 

que interfere negativamente nesse cenário. 

Maria do Socorro: palavra “escavações” 

A técnica da Secretaria Municipal de Agricultura afirmou que as escavações 

trazem erosões. 

José Serapião: palavra “animais domésticos” 

O agricultor disse que os animais pisoteiam a terra e chegam até as 

nascentes para beber água. “Mas como é uma coisa da natureza, a gente não 

imagina os problemas que podem trazer”, disse o agricultor. 

Sr. Abel: palavra “vantagem legal” 
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O morador e agricultor da Vila demonstrou desconhecer qualquer vantagem 

ou benefício que poderia usufruir caso tivesse uma nascente protegida em suas 

terras. Disse que as vantagens são para o agricultor e para a população. A 

assistente Social Sônia interveio e explicou que por lei a nascente está protegida e 

que a partir da preservação natural espaços como reservas particulares e áreas de 

preservação ambiental, entre outros, podem ser criados e que a partir desses 

espaços constituídos pode haver vantagens ou benefícios advindos do governo, 

como por exemplo, recursos para ampliação da reserva, investimentos em turismo, 

etc. 

Micheline: palavra “conservação” 

A Professora da Escola Municipal José Pereira Lúcio, da Vila Bananeiras, 

disse que é preciso fazer o saneamento de todo o município de Arapiraca, pois para 

conservar é preciso chegar a um patamar de equilíbrio. 

José Ferreira: palavra “agrotóxixo” 

Funcionário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, 

afirmou que não há fiscalização contra o uso inconsciente e que muitos agricultores 

usam produtos até sem saber ler. 

Priscilla Lúcia: palavra “bombeamento e formigas” 

A moradora da Vila Bananeiras explicou que as formigas são praga e cortam 

as mudas. Quanto ao bombeamento não soube explicar o que era. Assim, a 

Assistente Social interveio explicando que o bombeamento é a sucção da água para 

os usos como irrigação, ou poços perfurados, por exemplo, e que em muitos casos 

são feitos sem instrução e orientação de técnicos especialistas o que acabam 

comprometendo o lençol freático e assim empobrecendo a qualidade da água que é 

usada nas atividades. 

Josivan Pereira: palavra “resíduo” 

Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura ‘disse que os resíduos não é 

só de lixo, mas também o esgotamento que é um grande foco de poluição e 
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contaminação, atraindo doenças. Disse ainda que é preciso que haja um aterro 

controlado em Arapiraca. 

Assistente Social Sônia ressalta que a recuperação de uma nascente é para 

dar resposta ao que a lei exige e se é necessário alguma ação para corrigir os 

impactos, busca-se ações voltadas para o meio biótico, físico e também antrópico. 

Encerrou a dinâmica lembrando que o propósito da atividade é para motivar uma 

reflexão do propósito do Projeto. 

Eng. Carlos  

Ressaltou que os trabalhos de campo também contarão com o apoio de todos 

e que seria necessário que um voluntário acompanhasse a equipe técnica durante 

as visitas. Assim, Sr. Abel se dispôs nessa tarefa. 

O encerramento foi dado com uma confraternização entre os participantes, 

sendo também um momento para contatos e identificação das possíveis áreas de 

visitas, de nascentes e o preparo prévio da logística. 

3.2.5 Resultado da Oficina 

No que se refere ao contexto da seleção das nascentes e seu processo de 

recuperação, as discussões buscaram a identificação dos principais aspectos que as 

caracterizam, na perspectiva de que os consensos a serem obtidos na Oficina 

considerassem a realidade e apontassem os critérios de seleção. 

Os aspectos que caracterizam esse contexto estão apresentados a seguir e 

resultaram da sistematização do entendimento identificado nos diferentes níveis de 

conhecimento e vivência dos presentes. 

- Por parte dos gestores públicos, falta reconhecimento social pelo esforço 

de muitos moradores da Vila Bananeiras que há décadas vem 

executando ações de preservação ambiental; 

- Pouca inserção da população nas políticas públicas locais, apesar de 

serem politizados; 
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- Em geral, percebeu-se que a população busca conhecimento como 

ferramenta para interferir no processo de melhoria da qualidade de vida 

local e para que haja valorização do meio ambiente; 

- Deficiências na composição do corpo técnico da gestão pública, com 

incipiente formação na área ambiental; 

- Embora exista órgãos de assistência técnica rural, há problemas 

referentes à sua efetiva implementação; 

- Faltam oportunidades de educação ambiental continuada; 

- Dissociação dos interesses econômicos e ambientais, com predomínio 

dos ambientais, resultando na prática de ações que buscam intervir sobre 

os impactos advindos da falta de saneamento, do desmatamento etc.; 

-  Precários serviços de saneamento básico; 

- Apropriação cidadã pelo Riacho Seco (Rio Piauí), sendo esse um rico 

patrimônio natural e cultural para as famílias que estão no seu curso. Em 

tese, a população defende com obras literárias e mapas cartográficos a 

oficialidade do nome riacho Seco; 

- Número elevado de minifúndios, mas também com grandes latifúndios; 

- Desmatamento de áreas de preservação permanente para cultura do 

fumo e hortifrúti; 

- Falta de integração e unidade entre as instituições públicas para por em 

prática ações de proteção e preservação dos recursos hídricos; 

- Há trabalhos de identificação de nascentes já sendo realizados no 

município de Arapiraca, na bacia do Coruripe; 

- Na totalidade as nascentes estão localizadas em terras cuja 

dominialidade é privada; 

- Há indicação do não cumprimento da legislação ambiental pertinente ao 

tema de preservação permanente no curso do rio Piauí e nas nascentes 

tanto em áreas urbanas quanto rurais; 

- Há indicação de que as áreas de preservação permanente das nascentes 

que resguardam alguma forma de vegetação, em muitos casos não 

correspondem a um tipo de vegetação ideal. 

- Critérios foram selecionados participativamente. 
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3.2.6 Considerações finais 

No processo de planejamento participativo da próxima etapa do Projeto, que 

trata das visitas de campo, ao final da Oficina, deu-se um entrelaçamento das 

lideranças presentes e equipe técnica com fins a definir como se dará o 

acompanhamento do Sr. Abel às visitas. Neste sentido, se propôs o seguinte 

caminho: 

- serão feitos contatos antecipados com Maria da Cooperal e Marluce para 

informar da data das visitas e a estratégia do percurso das visitas de campo. 
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3.3  2º Oficina de Trabalho em Arapiraca – Povoado de Flexeiras 

Local: Igreja Católica da Comunidade 

Data: 21 de julho de 2013 

Número de participantes: 69 

Apresentação 

A identificação do Povoado de Flexeiras como área de mobilização se deu a 

partir da indicação da Secretaria Municipal de Agricultura. Por corresponder à uma 

região com adensamento populacional, a área foi estrategicamente escolhida por ter 

em seu entorno as Comunidades de Batingas, Boa Vista, Cangandu e Canafístula. 

O Povoado de Flexeiras possui 126 famílias, cerca de 630 pessoas, e está a 

2 km da área urbana de Arapiraca, sendo seu acesso pela Rodovia AL-102. 

Localiza-se entre a Bacia do Rio Piauí e Rio Coruripe. A partir do acesso pela 

Rodovia, vê-se que está em um planalto. 

As 126 unidades residenciais foram comprovadas pelo Programa Saúde da 

Família que atende todas e mantém o cadastro das famílias atualizado. Deve ser 

ressaltado que a comunidade de Flexeiras possui um Posto de Saúde, um 

mercadinho, uma igreja católica e nenhuma organização social constituída. A sede 

da Associação Comunitária, atualmente desativada, é um espaço cuidado por Dona 

Maria dos Anjos, líder na comunidade, que em detrimento das inúmeras dificuldades 

não atua mais. 

As ruas não são calçadas, mas são abastecidas de energia elétrica pela 

Eletrobrás. Há meios de comunicação como rádios, telefones móveis e tv.  

Na totalidade, as residências são em alvenaria, mas foi relatado que muitas 

não possuem banheiro. O esgotamento sanitário é feito por fossas negras ou 

lançados na drenagem no terreno, o que compromete o abastecimento de água que 

atualmente é realizado apenas por reservatórios como cacimbas. Segundo relato da 

população não há interesse da Prefeitura em estender a rede de abastecimento de 

água até o Povoado, por se tratar de área rural. 
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A Oficina, marcada para acontecer na sede da Associação, foi conduzida para 

a Igreja por estar mais limpo e com energia elétrica e seu início se deu às 14h20, 

com encerramento às 18h. 

Cabe ressaltar aqui que houve uma grande acolhida da equipe técnica pela 

população, que ao final do evento agradeceu a todos com oração. 

Participaram da oficina crianças, estudantes, professores, representante da 

Secretaria Municipal de Agricultura, moradores da região e proprietários de terras 

com nascentes. 

3.3.1 Subsídios para a realização da Oficina 

Com o apoio de ferramentas como Google Earth e conhecimentos técnicos, 

os engenheiros puderam confirmar que o Povoado de Flexeiras se insere na Bacia 

do Rio Piauí. O mapeamento da área foi feito através das coordenadas geográficas 

e previamente verificou-se que trata de uma área onde há alguns barramentos, o 

que caracteriza possíveis afloramentos. 

O planejamento da oficina em Flexeiras procurou evitar uma separação dos 

perfis de participantes. Seguindo uma orientação do Coordenador do Baixo São 

Francisco, Carlos Eduardo, a equipe técnica priorizou, além de proprietários de 

terras, a comunidade escolar, para ser desenvolvido um trabalho participativo no 

âmbito da educação ambiental. A princípio, foi sugerido que a oficina fosse realizada 

em uma escola local com a tentativa de inserir esse grupo de interesse do Projeto, 

independente de sua residência estar em terras com nascentes. Definiu-se ainda, 

que para a inserção de um grupo com maioria estudantes, cuja idade estaria entre 

10 e 11 anos, se prepararia um breve documento contextualizando o Projeto e 

apresentando propostas de educação ambiental, cuidados com a água etc. 

A participação de D. Maria dos Anjos foi fundamental para envolver a 

comunidade na participação do evento. Algumas dificuldades foram quanto à melhor 

data para que acontecesse o evento, pois foi relatado pela líder que muitos 

moradores são agricultores e trabalham na lavoura de fumo, passam a semana toda 

na lida do trabalho e só retornam para casa no final de semana; o envolvimento dos 
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estudantes também teria obstáculo, pois estão em férias e nesse caso, a escola não 

seria o melhor local para atraí-los.  

Assim, a equipe técnica optou por realizar o evento no domingo, após o 

almoço, quando as famílias poderiam estar presentes, objetivando que proprietários 

das terras e trabalhadores rurais consolidassem mais informações que serão 

utilizadas para a realização do trabalho de campo, incluindo o levantamento de 

nascentes. 

Além da mobilização local, a Assessoria de Comunicação da Phyto trabalhou 

em conjunto com a Assessoria da Prefeitura Municipal de Arapiraca na divulgação 

do encontro. O instrumento de alcance da Comunidade foi a rádio Pajuçara FM, 96 

FM, Novo Nordeste, Gazeta FM de Arapiraca, Imprima e as Rádios Comunitárias A 

Voz do Povo e Tropical FM, que veiculou o spot previamente preparado pela 

Assessoria, nos dias entre 16 e 20 de julho. 

3.3.2 Participantes 

Além do objetivo de identificar e selecionar as nascentes na região do 

Povoado de Flexeiras, a oficina teve também caráter de capacitação para formar 

multiplicadores na região tendo como foco a preservação ambiental. Dessa forma, a 

mobilização local buscou atender à orientação da equipe técnica, convidando 

professores e estudantes, além do público prioritário, os donos das propriedades 

com nascentes. 

A maioria do público participante foi moradores adultos do Povoado, apesar 

de estarem presentes uma professora, alunos da escola, proprietários de terras e 

várias crianças. A oportunidade de reunir perfis tão diferenciados oportunizou o 

reconhecimento de problemas locais como a necessidade de sistemas de 

esgotamento sanitário, de abastecimento de água e assistência técnica. 

A Oficina contou com a participação de 69 participantes.  

3.3.3 Etapas do Processo 
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Como apontado no referencial metodológico, Anexo do Plano de Trabalho, o 

processo de mobilização social é pressuposto para o início de um investimento 

social. Quando a Secretaria Municipal de Agricultura definiu participar do 

desenvolvimento das ações do Projeto junto da Phyto Consultoria, já haviam 

realizado um primeiro levantamento das potencialidades hídricas da região, em 

função da atuação técnica da Secretaria. 

As informações iniciais foram importantes para definir as comunidades 

participantes e que tinham maior dinâmica e organização social. Assim, nos 

primeiros dias de julho realizaram-se reuniões entre a equipe técnica com o objetivo 

de organizar os trabalhos locais e identificar uma área estratégica de ação. Nesse 

processo, foram envolvidas comunidades que já conheciam a proposta do Projeto e 

já havia passado pelo processo de capacitação em oficina, além parceiros 

institucionais do município de Limoeiro de Anadia. Dessa forma, se estabeleceram 

contatos com Marluce da Vila Bananeiras, que se prontificou a colaborar na 

identificação das comunidades de maior organização, com os Técnicos da 

Secretaria Municipal de Agricultura, Ely Gama e José Anderson, que colaborou na 

indicação do Povoado de Flexeiras para realização da 2º, e última, Oficina de 

Arapiraca.  

Foram feitos contatos formais à imprensa local que já realizava alguma 

divulgação, em detrimento do material gráfico – cartilhas e folheto - distribuído 

anteriormente pela Secretaria Municipal de Agricultura. A realização das ações de 

comunicação via rádio foi importante para estabelecer um primeiro vínculo de 

valorização do evento e despertar uma imagem institucional para o Comitê e para o 

Projeto junto a alguns segmentos sociais da região, pois o alcance da mídia envolve 

Arapiraca e em muitos casos todo o Estado. 

Na semana que antecedeu o encontro estabeleceu-se contato com Sra. Maria 

dos Anjos, líder no Povoado, indicada pela Secretaria Municipal de Agricultura, 

convidando-a a nos apoiar na oficina como a mobilização da comunidade. 

Ademais, lista-se a seguir algumas das atividades desenvolvidas pela equipe 

para a realização da atividade: 
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- Convite virtual a todos os atores envolvidos, incluindo os participantes de 

Vila Bananeiras; 

- Logística: sala, mesas, cadeiras em círculo, água, projetor de imagens, 

secretária; 

- Escolha do moderador, no caso, 1 facilitador membro da equipe técnica. 

Preparação da oficina: 

- Definição do objetivo da oficina; 

- Definição das perguntas norteadoras do alcance do objetivo da oficina, 

pois as mesmas serão subsídio para estabelecer os critérios; 

- Preparação do desenvolvimento da oficina; 

- Designação do relator do documento final; 

- Identificação prévia das nascentes, através de imagens de satélite. 

 

3.3.4 Relatório da Oficina 

14h35 – Boas Vindas 

Eng. Carlos Leal 

O Engenheiro Coordenador deu boas vindas aos presentes, agradeceu a 

presença de todos, inclusive das crianças, se apresentou e à equipe técnica da 

Phyto. Agradeceu à Sra. Maria dos Anjos por ter tido tanta disposição em nos apoiar 

convidando o pessoal da comunidade. Agradeceu à Sra. Maria José dos Santos e 

Maria José da Silva, ambas zeladoras da igreja e que se propôs com muita boa 

vontade ceder o santuário para o encontro. 

O Engenheiro iniciou o conteúdo programático conceituando de forma clara e 

simples o que é uma bacia hidrográfica e por que tem esse nome. Esclareceu que o 

Rio São Francisco vem sofrendo ao longo dos anos com vários problemas como o 

desmatamento das margens, os efluentes domésticos e industriais, o crescimento 

das cidades em suas margens que vem esgotando seus recursos. Além disso, 

explicou que existem indústrias, empresas, concessionárias como a CASAL, que 

captam a água do rio e até pouco tempo atrás esses usuários não pagavam por ela. 
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Relatou que a Phyto Consultoria era uma empresa que participou de um 

processo de licitação do Comitê da Bacia do São Francisco através da AGB Peixe 

Vivo para estar ali com todos e que aquele trabalho era a parte inicial do 

levantamento de todas as nascentes da cabeceira da Bacia do Piauí. Para 

apresentar os partícipes do Projeto indagou: 

- Mas quem é a AGB Peixe Vivo? 

- Quem é Comitê da Bacia do São Francisco? 

Explicou a todos que o Comitê da Bacia do São Francisco existe para fazer a 

gestão do uso da água e que para proteger o Rio vem executando ações como o 

projeto de recuperação das nascentes na bacia do Piauí, mas que para a execução 

financeira desses projetos, o Comitê atua através da Agência de Bacia AGB Peixe 

Vivo, que é uma empresa que cuida das ações dos projetos, fiscalizando e 

acompanhando. 

Informou que nas cartilhas e nos folhetos distribuídos há mais informações 

sobre o rio e sobre o Comitê. 

O Engenheiro informou que uma das etapas do projeto é a realização de 

oficinas. Esclareceu que são nesses momentos que todos poderão contribuir, assim 

como no Povoado de Pé Leve Velho e da Vila Bananeiras. Enfatizou a presença da 

Secretaria Municipal de Agricultura em todos os eventos já realizados e no grande 

apoio que vem dado à equipe, ressaltando que o poder público também é um grande 

colaborador do Projeto. 

Explicou que as nascentes que serão identificadas passarão por alguns 

critérios que serão discutidos com todos na oficina, lembrando a todos da 

importância de tê-los como seleção, por ser através deles realizada a descrição da 

nascente. 

Ao perguntar para os presentes como é realizado o abastecimento de água 

das residências do Povoado, todos foram enfáticos em dizer que possuem água de 

qualidade, mas que nunca passaram por análise de laboratório e sabem que tem 

casos de esgotamento muito próximo à reservação. O engenheiro afirmou que o 
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Projeto chegou em boa hora, porque o que vão aprender durante o encontro poderá 

ajudá-los a manter a qualidade da água das cacimbas e lembrou que sem água não 

há vida. 

Novamente o Engenheiro esclareceu quem está envolvido no Projeto, 

enfatizando a importância do Comitê e que seu interesse é recuperar as nascentes 

para possam ser usadas pela população. Ressaltou que a participação de todos é 

fundamental, pois são os presentes que conhecem a região, conhecem os 

proprietários das terras onde estão as nascentes e também poderão exercer um 

controle da utilização do bem público que é a água. 

Exemplificou através das fotos dos slides que a região possui muitas 

nascentes, mas também muita degradação. Mostrou aos participantes uma situação 

ideal e uma em desacordo com a preservação ambiental e dos recursos hídricos. 

Explicou que a área de entorno da nascente deve obedecer a um raio de 50 metros 

de vegetação. 

Com observância do cunho educação ambiental esclareceu aos participantes 

que a falta de vegetação na margem dos rios e nas nascentes prejudica a qualidade 

da água, uma vez que funcionam como uma barreira aos resíduos que vão para a 

água, além da terra que é carreada para o leito do rio, assoreando-o. 

Enfatizou que o objetivo da equipe no Povoado é identificar onde estão as 

nascentes, quem são os proprietários, selecionar alguns critérios para descrever as 

nascentes e nomear um voluntário que possa acompanhar as visitas de campo na 

região. 

O Engenheiro esclareceu que há casos em que o proprietário das terras pode 

não permitir que a equipe entre na propriedade e faça o diagnóstico, nesse caso não 

haverá intervenções e a nascente não será alvo do Plano de Ação. 

Assistente Social Sônia Góes 

Após a fala do Engenheiro Carlos, a Assistente Social e a Economista 

Vanessa Martins iniciaram o trabalho em grupo com os participantes. Antes das 
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atividades, procederam-se algumas explicações no âmbito da educação ambiental 

em uma linguagem bastante compreensível para os participantes. 

A Assistente Social utilizou de brincadeiras com as perguntas para estimular 

as respostas dos participantes. Perguntou aos presentes se sabiam o que era uma 

bacia? Completando a pergunta indagando se era a bacia de tomar banhos, de lavar 

panelas, de lavar fraldas. Os participantes reagiram com muitas risadas e 

responderam espontaneamente que não se tratava de um instrumento de utilidade 

doméstica, mas não arriscaram a responder o que era uma bacia. Sônia explicou 

que era um termo que se usa para explicar como a água se acumula e que o Rio 

Piauí possui 18 municípios em sua bacia, sendo que ao final existe uma paisagem 

bela, com uma rica diversidade faunística e florística, a APA da Marituba do Peixe. 

Explicou ainda que os presentes são privilegiados por estarem em uma região 

muito rica em água, onde há muitas nascentes e para que todos usufruíssem da 

água é preciso que todos cuidem e preservam os rios, nascentes, as matas. Relatou 

ainda que a região tem uma prática comum que é a queima do lixo, onde muitos não 

sabem, mas prejudica o ar e a natureza.  

Maria José dos Santos interveio dizendo que a população queima grande 

parte de lixo, pois a região não tem coleta. Disse ainda que é uma prática antiga, 

que vem de geração em geração. 

Sônia explicou que não é porque as gerações de avôs, tataravôs tinham 

práticas erradas que atualmente as famílias continuem fazendo. Ressaltou que para 

fazerem diferente, ou seja, fazerem corretamente, é preciso que tenham 

conhecimento e só depois terão condições de cobrar e agir corretamente. Fez uma 

analogia com o aprendizado das crianças e jovens, quando os pais dizem para não 

fazer algo ou não sair com aquela companhia, mas é depois que crescem que 

tomem consciência é que veem o quanto os pais estavam certos. Ressaltou que 

com o meio ambiente é a mesma coisa, é necessário que todos estejam atentos 

para apreender como preservar a água e o meio ambiente. Esclareceu que a equipe 

técnica estava ali no momento para levar um pouquinho de conhecimento a todos. 

Engenheiro Carlos 
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Relatou que a questão da água é importante, pois envolve a saúde das 

pessoas e exemplificou dizendo que é notícia no Estado a morte de 48 pessoas em 

Palmeira dos Índios, cidade próxima ao Povoado de Flexeiras, em virtude de 

consumo por água contaminada, água de carro-pipa. 

Assistente Social Sônia 

A Assistente ressaltou que os que mais sofrem são as crianças, pois ainda 

não possuem resistência no organismos para tolerar certas doenças. 

Moradora Maria Cícera 

Relatou que na casa dela não tem distância entre a fossa e a cacimba, e que 

situação assim é comum no Povoado. 

Engenheiro Carlos 

O Engenheiro apresentou os critérios para selecionar cada nascente 

relatando qual o objetivo de cada um deles e pediu que os participantes fizessem 

perguntas para que esclarecessem as dúvidas e ainda que dissessem se 

concordariam ou não e caso não concordassem, dissessem o por quê. 

Quanto à localização da nascente: em área rural ou urbana: foi explicado a 

todos que caso concordassem esse critério não seria escolhido em Flexeiras, em 

função de ser uma área rural, inclusive sem características urbanas. Todos 

comentaram o acordo; foram unânimes em concordar que esse não seria um critério 

para selecionar as nascentes da região. 

Quanto ao principal curso d’água para o qual a nascente conflui; o Engenheiro 

explicou que esse critério poderia ser usado caso houvesse outros rios na região, 

mas como Flexeiras está às margens do rio Piauí, logo as nascentes concluem para 

esse corpo d’água. Assim, concordaram com o Engenheiro e esse não seria um 

critério. 

Quanto ao tipo de nascente: perene, temporária ou efêmera (surgem durante 

a chuva, por alguns dias ou horas). O tipo de nascente é importante para o Projeto, 

pois ele descreve uma característica muito importante para o Plano de ação. Alguns 
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presentes comentaram que as perenes é que deveriam ser estudadas, pois as que 

não jorram água não tem utilidade. Engenheiro Carlos explicou que todas as 

nascentes devem ser diagnosticadas, mas devem considerar que talvez 

características de vazão ou qualidade da água de uma nascente perene esteja muito 

inferior ao ponto de não ser indicada para ser recuperada, enquanto uma 

intermitente jorra água de qualidade e com vazão. A explicação elucidou para muitos 

a proposta do projeto e concordaram em não ter no tipo de nascente um critério para 

indica-la para o Plano de Ação. 

Quanto à dominialidade: terras públicas ou particulares. Foi dito aos 

presentes que muitas pessoas defendem suas terras e a água que percorre nelas; 

mas desconhecem que a água é um bem público. Explicou que a autorização da 

equipe técnica dentro da propriedade depende do dono das terras, mas caso a 

nascente esteja em terras públicas isso não vai ocorrer. Esse não foi considerado 

um critério por ser uma área de propriedades privadas; não há terras de domínio 

público na região. 

Os critérios escolhidos foram: finalidade, situação ambiental da nascente e o 

acesso à propriedade. 

Engenheiro Carlos explicou que a finalidade social da água é atender à 

população, desde que seja água de qualidade e em quantidade, remetendo ao 

objetivo do projeto em recuperar as fontes supridoras de água na região. As 

condições ambientais de cada nascente são importantes, pois muitas não serão alvo 

do Plano de Ação em função de já estarem protegidas e outras onde o proprietário 

das terras possui condições de fazê-lo e o acesso à propriedade é fundamental para 

selecionar as nascentes que poderão sofrer intervenções, pois caso os proprietários 

não permitem o uso pela população e não permitem o diagnóstico, esta não será 

contemplada. 

Economista Vanessa  

Para a identificação das nascentes perguntou-se quais os proprietários de 

terras com nascentes estavam presentes e foram identificados: 
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- Sr. Antônio Gomes  

- Sr. Hibernon Cavalcante 

- Sr. Rui Palmeira 

Foram indagados se estão de acordo com o diagnóstico das nascentes em 

suas terras que ao concordarem, informaram outras propriedades que também 

possuem nascentes onde os proprietários também não se incomodarão em 

colaborar: 

- Nô Izidoro 

- Sr. Anselmo 

Apresentaram outras nascentes, mas que foram facilmente identificadas pelo 

Engenheiro que informou estarem na Bacia do Coruripe. 

Quanto ao acompanhamento das visitas na região, indicaram Sra. Maria dos 

Anjos. 

Dando continuidade à oficina, Sônia iniciou o desenvolvimento da dinâmica 2, 

dando movimento no salão com músicas animadas e dançantes; foram espalhados 

balões laranjas e verdes para que todos pudessem apanhar um sem estourá-lo. Em 

seguida formou-se dois grupos de acordo com a cor do balão e perguntas foram 

retiradas de uma caixa. As perguntas foram feitas de um grupo para o outro 

respondê-las 

Assim: 

Ana Paula, moradora do Povoado, pergunta: é certo deixar os animais 

domésticos, o gado e as cabras soltas nas áreas das nascentes? 

A resposta do grupo verde foi que não é certo. José Maurício, morador do 

Povoado, respondeu que não é legal porque o chão fica compactado, os animais 

vão defecar e não vai infiltrar água. 

José Maurício, pergunta: para manter as águas das nascentes devemos fazer 

escavações e retirar o solo em seu redor? 



 

86 
Phyto – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA. CNPJ: 11.861.373/0001-73 

Av. Dom Antônio Brandão, 333 Sl. 909 Ed. Maceió Work Center, Sl 909 Farol CEP 57051-190 Maceió – Alagoas 
Email: phyto@phyto.eng.br Fone 82-3316-3357 

A resposta do grupo Laranja veio da Professora Joselma da Silva: - Se 

fizermos isso as nascentes vão secar. 

Profa. Joselma da Silva Pergunta: lixo próximo das nascentes, não afeta a 

qualidade das águas? 

Lidiane da Silva, moradora do Povoado, respondeu: - Afeta sim, a água fica 

podre! 

Lidiane da Silva, pergunta: o uso do agrotóxico é bom para a lavoura e os 

seres vivos? 

Jane Marinho, moradora do Povoado, respondeu: - Não! O agrotóxico mata 

os seres vivos e faz mal para a nossa saúde. 

Jane Marinho, pergunta: o desmatamento e o fogo são recomendados para 

limpar a área da nascente? 

Maria José dos Santos, respondeu: - O desmatamento acaba com a natureza, 

o plantio de árvores ajuda a natureza. 

Maria José dos Santos, pergunta: as nascentes com degradação precisam de 

ajuda para se recuperarem? 

Para esta resposta Sônia interveio dizendo que era para todos responderem. 

Assim todos ganharam uma salva de palmas porque responderam: sim.  

O encerramento da oficina se deu às 18h10 com os agradecimentos de 

Sônia, de Vanessa e do Eng. Carlos que convidou a todos para um momento de 

confraternização. 

3.3.5 Resultado da Oficina 

As oficinas de trabalho são consideradas componentes estratégicos, ao lado 

de outros estudos, uma vez que propicia o encontro entre os gestores ou seus 

representantes, população local que vivencia todas as dificuldades e conhece de 

fato a problemática local, e equipe técnica. Fato que promove um processo de 

reflexão que se alinha à dinâmica de ações e decisões tomadas nesses encontros. 
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Dessa forma, a oficina em Flexeiras contribuiu para estabelecer um planejamento 

das ações de campo, cujo desafio básico será estabelecer uma relação mais 

próxima com os proprietários de terras onde estão localizadas as nascentes. Além 

disso, pode ser comprovado que: 

- Pouca inserção da população nas políticas públicas do município; 

- Faltam oportunidades de educação ambiental continuada; 

- Precários serviços de saneamento básico; 

- Número elevado de minifúndios, mas também com grandes latifúndios; 

- Falta de integração e unidade entre as instituições públicas para por em 

prática ações de proteção e preservação dos recursos hídricos; 

- Há trabalhos de identificação de nascentes já sendo realizados no 

município de Arapiraca, na bacia do Coruripe; 

- Na totalidade as nascentes estão localizadas em terras cuja 

dominialidade é privada; 

- Critérios foram selecionados participativamente; 

- Há ambientes pouco protegidos; 

- Pressão antrópica relevante; 

- Cultura local, pouca valorização da biodiversidade; 

- Baixo desenvolvimento social; 

- Crescimento populacional. 

 

3.3.6 Considerações finais 

O relacionamento com a comunidade de Flexeiras terá como base a 

mobilização da Sra. Maria dos Anjos, que se firmou como uma parceira, mas é 

possível que a interação com a equipe em campo não seja possível dentro do 

planejamento que a equipe técnica requer. Nesse caso, a Secretaria Municipal de 

Agricultura será convidada a contribuir no reconhecimento de campo. 

A Phyto Consultoria terá o desafio de continuar o processo de mobilização na 

região para que as ações possam seguir contribuindo com a proposta de 

fortalecimento institucional do Comitê do São Francisco, principalmente dando 

sequência às ações de divulgação para que desperte nos moradores e proprietários 
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de terras com nascentes a consciência cidadã e permitam que as propriedades 

sejam visitadas. 
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3.4  1º Oficina de Trabalho em Limoeiro de Anadia – Povoado Pé Leve Velho 

Local: Escola de Ensino Fundamental José Carlos de Souza 

Data: 16 de julho de 2013 

Número de participantes: 36 

Apresentação 

A região de Limoeiro de Anadia que integra a Bacia do Rio Piauí é inserida na 

área rural do município. Inicialmente, com o apoio da Secretaria Municipal de 

Planejamento, os Povoados de Areia Branca, Pé Leve Velho e Lagoa do Mato foram 

apresentados como integrantes da área de estudo. 

Conforme apresentado no relatório do 1º Encontro Técnico em Limoeiro, a 

Prefeitura Municipal não possui documentos cartográficos que poderiam auxiliar no 

encontro de informações, pois até então as dúvidas quanto às áreas rurais inseridas 

na Bacia eram inclusive da Prefeitura, apesar de haver no município a Lei do Plano 

Diretor, mesmo que desatualizada. 

Com o auxílio de mapas de satélite e visitas em campo foi possível identificar 

que apenas os Povoados de Pé Leve Velho e Camadanta se inseriam na Bacia do 

Piauí e assim, foram as áreas estratégicas para realização das ações de 

mobilização. 

Pé Leve Velho é uma área que evoluiu para um distrito, que possui 

características urbanas com todos os seus equipamentos; no entanto, o Povoado de 

Pé Leve Velho, isolado do Distrito, é uma área com características rurais, carente de 

infraestrutura de comunicação, de saneamento básico, não possui calçamento nas 

ruas e tem maioria da população trabalhando em lavouras de fumo. 

O abastecimento de água na Comunidade é feito através de poços 

perfurados. A maioria das 350 famílias do Povoado tem um poço perfurado em casa 

e os demais são abastecidos por um poço comunitário. Segundo as famílias 

relataram, a água é de boa qualidade, mas falta saneamento. 
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O contato com a professora Alvaci foi crucial para o envolvimento da 

comunidade no evento e no apoio ao Projeto. Inicialmente a oficina aconteceu em 

horário escolar, e contou como dia letivo para os estudantes de Educação de Jovens 

e Adultos – EJA. Com a observância do Coordenador da Câmara Consultiva do 

Baixo São Francisco, Carlos Eduardo, buscou-se neste encontro uma interação com 

as crianças em idade escolar no contexto de educação ambiental. Dessa forma, a 

Oficina contou com várias famílias, inclusive, crianças. 

Algumas nascentes foram identificadas com o apoio da população, 

principalmente pela Professora Alvaci e pelos trabalhadores rurais presentes. Além 

disso, foi possível estabelecer os critérios de seleção das nascentes com os 

mesmos. 

Deve ser ressaltado que a organização social no Povoado de Pé Leve Velho 

é bastante atuante. Segundo informações, os líderes são moradores e pessoas que 

estão sempre animando a população e buscando trazer benefícios para a 

Comunidade. 

3.4.1 Subsídios para a realização da Oficina 

Inicialmente a Prefeitura Municipal de Limoeiro mostrou interesse em apoiar o 

Projeto através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Haja vistas 

as dificuldades técnico da Instituição e a falta de conhecimento do território pelos 

gestores motivaram alguns obstáculos quanto ao reconhecimento de líderes das 

comunidades locais e da área da bacia do Piauí. 

A equipe técnica se valeu de contatos realizados anteriormente no Povoado 

de Pé Leve Velho, o Sr. Genival e Professora Alvaci, por serem pessoas que 

conhecem bem os limites do município, poderiam ser nomeados articuladores locais. 

Além disso, mapas de satélite foram explorados no intuito de confirmar a 

abrangência da bacia no Povoado, pois como dito no 2º Encontro Técnico o 

Povoado está em uma área que abrange além de Limoeiro, o município de Arapiraca 

e Junqueiro. 



 

91 
Phyto – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA. CNPJ: 11.861.373/0001-73 

Av. Dom Antônio Brandão, 333 Sl. 909 Ed. Maceió Work Center, Sl 909 Farol CEP 57051-190 Maceió – Alagoas 
Email: phyto@phyto.eng.br Fone 82-3316-3357 

O primeiro passo para se relacionar com o público convidado é através da 

construção e divulgação da imagem do Projeto. Nesse sentido, as cartilhas e o 

folheto foram instrumentos fundamentais para estabelecer uma interação social e 

garantir o propósito da mobilização social. A Escola Municipal distribuiu 

antecipadamente o material informativo e formativo os quais anteciparam o objetivo 

do encontro. Outros meios de comunicação não foram utilizados em função da 

disponibilidade como carros de som no local e anúncios em rádios locais ou da 

região. A Rádio Imprima foi contatada e anunciou o evento, não com o auxílio de um 

spot, mas como um aviso, que circulou durante entre os dias 12 e 15 de julho. 

3.4.2 Participantes 

Dos 36 participantes da oficina, 11 eram estudantes com idade entre 9 e 17 

anos, os demais são moradores da Comunidade e muitos trabalhadores do campo, 

nas lavouras de fumo e milho da região. 

A participação de crianças buscou atender à demanda da Câmara Consultiva 

Regional. A importância desses atores sociais para o desenvolvimento do resultado 

efetivo do Projeto não tem significado, mas o envolvimento participativo aponta para 

uma grande questão que é uma preocupação do Comitê, ou seja, a educação 

ambiental voltada para crianças. 

Como os resultados poderão apontar, os momentos além de divertidos, foram 

motivadores e prenderam a atenção de todos. 

3.4.3 Etapas do Processo 

Partindo do princípio que a área do Projeto é abrangente e diversificada, a 

realização da Oficina requer primeiramente a adequação de uma estrutura mínima 

para acomodar os convidados e participantes. Nesse sentido o Povoado Pé Leve 

Velho não oferece opções; a Escola de Ensino Fundamental José Carlos de Souza é 

o único local com estrutura capaz de atender ao mínimo que a equipe técnica 

precisava para realizar o evento: energia elétrica e assentos suficientes. 
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Professora Alvaci promoveu a organização da escola e distribuiu o convite 

aos alunos do EJA. Ademais, o Presidente da Associação, Sr. Genival, convidou a 

comunidade e donos de propriedades com nascentes. 

Internamente, a equipe técnica procedeu com as seguintes atividades: 

- Convite aos interessados no Projeto; 

- Logística: sala, mesas, cadeiras em círculo, água, projetor de imagens, 

secretária; 

- Escolha do moderador, no caso, 1 facilitador membro da equipe técnica. 

Preparação da oficina: 

- Definição do objetivo da oficina; 

- Definição das perguntas norteadoras do alcance do objetivo da oficina, 

pois as mesmas serão subsídio para estabelecer os critérios; 

- Preparação do desenvolvimento da oficina; 

- Designação do relator do documento final; 

- Identificação prévia das nascentes, através de imagens de satélite. 

 

3.4.4 Relatório da Oficina 

18h15 – Boas Vindas 

Assistente Social Sônia Góes 

Os convidados para a Oficina começaram a chegar à Escola de Ensino 

Fundamental José Carlos de Souza desde às 17h30 e foram animados pela música 

do ambiente e pela acolhida da equipe técnica. A maioria do público inicial foram os 

adultos que estariam em aula. 

A abertura da oficina pela Assistente Social Sônia Góes, às 18h15, contagiou 

os presentes com um animado “boa noite”. Iniciou os trabalhos apresentando a 

equipe técnica e relatando os objetivos da oficina, apontando a importância de se 

preservar as nascentes e pediu que cada um dos presentes se apresentasse. 
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Relatou que as nascentes que serão identificadas naquele encontro estariam 

sendo selecionadas através de alguns critérios que seriam apresentados e 

discutidos mais tarde, mas esclareceu que esses vão descrever as nascentes e se 

estão cumprindo sua função natural, que é abastecer os rios e também a população 

com água de qualidade. 

Afirmou que o trabalho que o Comitê da Bacia do São Francisco propôs, 

fundamentalmente, deve ser realizado com o apoio de todos e que somente com a 

participação da comunidade será possível a população ter água com qualidade, um 

meio ambiente saudável.  

“Caso não tenhamos cuidado com as nascentes, o que será dessa criançada 

que está aqui presente, sem água?” A pergunta induziu a todos comentarem 

paralelamente que todos vão passar por situações lastimáveis. O que leva a 

acreditar que as pessoas, mesmo com uma cultura simples, não desconhecem a 

importância dos rios, da água. Na mesma linha de pensamento, a Assistente Social 

esclareceu que a qualidade da água reflete na saúde das pessoas e que é obrigação 

de todos cuidarem desse patrimônio. 

Engenheiro Gustavo Carvalho 

O Engenheiro iniciou a fala expondo os slides aos participantes com 

informações e conceitos relevantes para o nivelamento do conhecimento e 

orientação do trabalho. 

Na sequência o Engenheiro declarou que o objetivo daquele encontro é 

contar com o apoio de todos os presentes para fazer o levantamento e diagnóstico 

das nascentes da região. Relatou não desconhecer o fato de haver dificuldades em 

limitar o território do município, mas explicou que toda área faz parte da Bacia do 

Piauí e assim será possível identificar todas as nascentes da região e propor um 

projeto para recuperar aquelas que passarem pelos critérios que iremos juntos 

adotar. Explicou que a Bacia do Piauí dá uma pequena contribuição ao Rio São 

Francisco, mas foi enfático ao dizer que se deve começar a preservar o grande 

manancial para não ser ainda mais prejudicado. 
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Com a finalidade de nivelar o conhecimento dos participantes e nortear o 

trabalho a ser realizado, o engenheiro expôs aos presentes conceitos importantes 

estabelecidos pela legislação vigente, as quais instituem a proteção e preservação 

das nascentes, seus aspectos gerais e informações sobre o processo de elaboração 

do Projeto, se voltando para a estruturação da gestão participativa das ações. 

Engenheiro Carlos leal 

A apresentação do planejamento participativo iniciou com uma apresentação 

realizada pelo Engenheiro Civil, Carlos Leal, coordenador do projeto. Relatou como 

se deu a inserção da Phyto Consultoria no projeto, apresentando os partícipes: 

Comitê do São Francisco e AGB Peixe Vivo. Apresentou a importância do Comitê 

com base nas cartilhas e folheto distribuídos. Apresentou as etapas do Projeto para 

identificar as nascentes e como se darão os Projetos para cada uma das nascentes 

selecionadas, esclarecendo que as ações de recuperação serão também licitadas 

pela AGB Peixe Vivo a partir dos projetos que a Phyto Consultoria apresentar em um 

documento chamado de Plano de Ação. 

Com a apresentação em slides apontou os critérios os quais a equipe técnica 

previamente definiu para serem discutidos e trabalhados com todos os presentes. O 

Engenheiro esclareceu que a partir da indicação de cada um deles, gostaria que se 

posicionassem quanto serem a favor ou não e por que. 

A partir daí, explicou cada um dos critérios seguindo uma ordem de 

importância para que todos pudessem ser motivados a discutirem: 

- Quanto à finalidade da nascentes; 

- Quanto à situação ambiental da nascente; 

- Quanto ao acesso na propriedade onde há nascentes; 

- Quanto ao tipo de nascente; 

- Quanto à localização da nascente: área rural ou urbana; 

- Quanto à dominialidade. 

Sr. João Pedro, se apresentou e disse ser o vice-presidente da Associação 

Comunitária. Relatou que na região há algumas nascentes e que as terras são 
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usadas em lavouras e pecuária. E que confirma o estado de degradação de algumas 

nascentes e indicou algumas características de áreas alagadas que possivelmente 

são nascentes. 

O trabalhador rural se prontificou a andar com a equipe técnica para fazer o 

reconhecimento de campo das áreas onde há nascentes. 

Comentários dos presentes confirmaram que a maioria das nascentes é de 

uso da população, em que os proprietários de terras permitem o acesso. 

Outra indicação nos comentários foi de que é uma região onde há várias 

pequenas propriedades, sugerindo não haver terras públicas, somente particulares. 

Sr. João Pedro relatou ainda que a maioria das nascentes são perenes, mas 

há algumas que no verão não jorram água, justamente por estarem desprotegidas. 

Dessa forma o Engenheiro Carlos levantou a sugestão de manter como o 

critérios para selecionar as nascentes: finalidade, situação ambiental e acesso à 

propriedade. 

Alguns dos presentes se manifestaram a favor e os demais, na maioria 

mulheres e crianças não opinaram. 

Foram apresentadas as seguintes nascentes na região do Pé Leve Velho: 

- Família do Sr. Miguel Carlota 

- Sítio Pé Leve Velho 

- Sítio do Sr. Bernardo 

- Sítio Araçá 

- D. Cícera 

- Sr. Pedro 

- Sítio Brejo do Boi 

- Zé Grande, filho do Sr. Campina 

- Família do Sr. Ledi 

- Proprietário do Clube Alternativa 

- Engenho Brejo do Boi – propriedade do Sr. Lenildo Amorim 
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- Chã do Meio 

Assistente Social Sônia Góes 

A segunda etapa da oficina de trabalho iniciou com um exercício para o 

nivelamento das percepções dos participantes em relação à preservação ambiental. 

Inicialmente foi proposta a reflexão e o registro da percepção individual de cada 

participante a partir das filipetas específicas encontradas nos balões coloridos. 

Apresentaram-se palavras norteadoras apresentadas pelo moderador, que 

posteriormente à dinâmica dançante em busca de balões, foram convidados a 

sentarem-se e iniciarem a interação como um intercâmbio de opiniões, construção a 

partir da apresentação das respostas às referidas palavras. 

Wellington: palavra ”fogo” 

“Joga água em cima, porque destrói as matas”. A Assistente Social Sônia 

explicou os impactos da queimada a todos e exemplificou a queima do lixo também 

é prejudicial. 

Genival: palavra “escavações”  

“Em locais errados, traz erosão”. Sônia esclareceu que muitos acreditam que 

escavas as nascentes vai fazer jorrar água o que é um engano, muitas vezes 

acontece de ela soterrar, porque o solo do entorno vai cobri-la. 

Professora Alvaci: palavra “vantagens legais” 

“Se cuidarmos das nascentes teremos vantagens legais porque a Lei 

determina”. Sônia explicou que as vantagens legais ocorrem em função de haver 

investimentos por parte do governo; exemplificando as reservas legais, as áreas de 

preservação permanente que são voltadas para o turismo, para constituição e 

parques ecológicos etc. 

Relatou ainda que não é somente as vantagens legais que as nascentes 

recuperadas trazem, é também as vantagens que a natureza proporciona: “serão 

mais animais, mais água, mais plantas, aquele aconchego que a natureza traz 

quando estamos perto de uma mata”. 
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Diego: palavra “cercamento” 

O estudante de 9 anos disse “a cerca é proteção, que é feita de estacas, 

arame, grampos”. Sonia completou dizendo que a cerca é uma forma simples de 

proteger uma nascente contra a degradação trazida pelos animais, o lixo. 

Edmilson: palavra “qualidade” 

“Qualidade da água, dos animais, das plantas”. Sônia esclarece que é algo 

que traz satisfação, que traz benefícios para a vid. Exemplificou remetendo à falta de 

água de qualidade enfrentada no sertão de Alagoas, onde as pessoas só podem 

tomar da água que chega de carro-pipa, e assim ainda correm o risco de ser 

contaminada. Explicou que uma nascente geralmente tem água pura na sua fonte e 

que para ter qualidade, para que as famílias possam consumi-la, deve ser protegida. 

Valdenor: palavra “animais domésticos” 

“Vai causar poluição nas nascentes”. Sônia exemplificou animais domésticos 

e explicou que também bebem água da nascente, mas também poluem com fezes, 

urina, além de pisotearem o entorno da área. 

Valdécio: palavra “erosão” 

Exemplificou dizendo que é como uma “enxurrada que carrega a terra e faz 

buracos”. Sônia exemplificou dizendo que em 2010 uma região do Estado enfrentou 

uma grande enchente, deixando vítimas e desabrigados e que uma das causas da 

enchente é o desmatamento. “Os rios ficaram sem a proteção das matas; logo, 

quando chove, a enxurrada provoca os esbarrancados, que vão para o fundo do rio, 

fazendo o rio ficar mais raso, além disso a chuva traz o lixo, que também vai para o 

fundo do rio e quando cai muita chuva, o rio transborda”. 

Tatiane: palavra “formigas” 

“As formigas corta as plantas”. Sônia explicou dizendo que por isso é preciso 

ter cuidado com as formigas, não permitir que os formigueiros se proliferam. 

Valdirene: palavra “regeneração natural” 
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“Não soube explicar”. Sônia esclareceu a todos fazendo uma analogia à 

regeneração de comportamento das crianças. Disse que muitos pais dizem: - 

menina regenera aí! É para a menina se recompor. Então, que a nascente, pela 

natureza é protegida e se há o desmatamento, criação de animais na área da 

nascente certamente haverá uma destruição da natureza e se está protegida a 

natureza vai se recompor, protegendo a natureza. 

Sônia disse ainda que uma das palavrinhas que ainda não havia sido lidas era 

a “regeneração induzida” que significava que ao invés de haver uma regeneração 

natural, a induzida era quando o homem fazia o plantio de espécies, para ajudar a 

natureza a se recompor. 

Professora Alvaci: palavra “agrotóxico” 

“Deve haver cuidado com o uso para não contaminar as nascentes”. Sônia 

disse que a natureza às vezes precisa de ser ajudada com o uso controlado de 

agrotóxicos, que serve para controlar as pragas, mas explicou que é sempre 

prejudicial à saúde. 

José Roberto; palavras “espécies invasoras e bombeamento” 

“Não soube explicar”. Sônia esclareceu que as pragas com insetos, destrói o 

que a natureza plantou, então são espécies que não estão em equilíbrio com o meio 

ambiente e é preciso encontrar uma forma de combater os insetos.  

Quanto ao bombeamento explicou que é o ato de retirar água do subsolo. 

Sabe que na região muitas famílias usam água de poço, mas o poço tem uma um 

limite que deve ser observado, senão a água bombeada vai ter uma qualidade muito 

ruim para o ser humano usar. 

Ellen: palavra “disputa de terras” 

“Não soube explicar”. Sônia explicou com um exemplo, dizendo que a disputa 

por terras, muitas vezes, parte por terras com água em abundância. A água é 

pública e o proprietário além de não deixar ninguém usar, fez uma barragem que 

prejudica os outros usuários. Certamente haverá conflitos. 
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Ao final, a partir das respostas de cada um dos participantes, buscou-se, com 

o auxilio do moderador a síntese dos resultados, de forma a consensuar o trabalho 

coletivo e parabeniza-los pela iniciativa de estarem ali presentes e demonstrarem 

interessem no tema. Além disso, foi sugerido que a Escola trabalhe o tema com os 

demais alunos, que não estavam presentes, a partir do material que será 

disponibilizado. 

O encerramento foi feito pelo Engenheiro Carlos que agradeceu a todos e os 

convidou para uma confraternização no refeitório da escola, às 20h40. 

3.4.5 Resultado da Oficina 

A mobilização da comunidade na última semana caracterizou-se, em um 

primeiro momento, por uma pauta tradicional nas discussões escolares, 

principalmente: proteção e preservação ambiental. A forma de organização da 

Comunidade, mas ressaltando a Escola de Ensino Fundamental José Carlos de 

Souza, que impulsionou a mobilização e sua estratégia de luta em defesa do meio 

ambiente são originais, pois existe historicamente na região de Limoeiro fatos como 

desmatamento, atividades como agricultura e pecuária e o próprio clima árido, que 

recaíram sobre os recursos naturais e levou os recursos naturais ao colapso em 

muitos locais. O mérito da Professora Alvaci e da Associação Comunitária foi o de 

ter resgatado essas experiências ruins em um momento que se discute a 

recuperação do rio São Francisco; no qual muitos da Comunidade, por estarem 

distantes do Rio, não sabiam que seria possível ajudar na sua preservação. 

Sem dúvida o melhor resultado da Oficina foi a certeza de que a Escola xxx 

dará continuidade ao processo de educação ambiental, mostrando aos seus alunos 

o quanto o Rio são Francisco é importante no abastecimento das comunidades da 

região. Assim, um dos propósitos da Oficina se consolida na educação ambiental e 

continuada. 

Além disso, foi possível verificar alguns pontos não menos importantes, mas 

cruciais para a compreensão da realidade da região de Limoeiro de Anadia: 
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- Pouca inserção da população nas políticas públicas locais, apesar de 

serem politizados; 

- Pouca ação da gestão municipal da Comunidade: infraestrutura e 

assistência técnica rural; 

- Deficiências na composição do corpo técnico da gestão pública, sem 

formação na área ambiental; 

- Embora exista órgãos de assistência técnica rural, há problemas 

referentes à sua efetiva implementação; 

- Faltam oportunidades de educação ambiental continuada; 

- Precários serviços de saneamento básico; 

- Número elevado de minifúndios, mas também com grandes latifúndios; 

- Desmatamento de áreas de preservação permanente para cultura do 

fumo; 

- Falta de integração e unidade entre as instituições públicas para por em 

prática ações de proteção e preservação dos recursos hídricos; 

- Na totalidade as nascentes estão localizadas em terras cuja 

dominialidade é privada; 

- Há indicação do não cumprimento da legislação ambiental pertinente ao 

tema de preservação permanente no curso do rio Piauí no município; 

- Há indicação de que as áreas de preservação permanente das nascentes 

que resguardam alguma forma de vegetação, em muitos casos não 

correspondem a um tipo de vegetação ideal; 

- Critérios foram selecionados participativamente. 

 

3.4.6 Considerações finais 

Com referência aos novos conhecimentos trazidos pela oficina, pode-se 

afirmar que o encontro contribuiu para a compreensão do projeto e do propósito de 

proteção as nascentes. 

As nascentes indicadas pelos participantes da oficina serão confirmadas em 

visitas de campo. É preciso ressaltar que a região faz parte de uma fronteira com 

Arapiraca, Junqueiro e Limoeiro de Anadia e que esse fato leva a equipe técnica e 

elaborar um levantamento criterioso para identificação e limitação da bacia. 
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3.5  2º Oficina de Trabalho em Limoeiro de Anadia – Povoado Camadanta 

Local: Escola  

Data: 22 de julho de 2013 

Número de participantes: 44 

Apresentação 

Inicialmente, o Povoado de Camadanta foi apresentado à equipe técnica, pela 

Prefeitura Municipal, como área da Bacia do Coruripe e assim, não poderia ser 

considerada área de estudo do Projeto. 

Apesar de haver uma afirmação da Prefeitura Municipal e moradores locais, a 

equipe técnica de engenheiros decidiu trabalhar em um levantamento cartográfico 

para verificação. Através de estudo mais elaborado, que associou a região da Bacia 

do Coruripe e do Piauí, foi possível confrontar as informações obtidas anteriormente 

e assim ter no Povoado o local para realização da 2º Oficina do município de 

Limoeiro, pois verificou-se que Camadanta está totalmente inserido na Bacia e seus 

limites, como Povoado de Genipapo, por exemplo também estão contemplados na 

área de estudo. 

Nesse sentido, fez-se contatos com a Escola do Povoado, Antônio Alves 

Canuto, através de indicação da Secretaria Municipal de Educação. 

Como a Oficina foi uma ferramenta indicada no Termo de Referência do Ato 

Convocatório, sugerindo metodologia participativa para o levantamento das 

nascentes e seleção dos critérios, se tornou um espaço oportuno para compartilhar 

conhecimentos através do processo educativo e colaborar com o planejamento do 

Comitê que tem traçou a educação ambiental como diretriz do Projeto. Nesse 

sentido, buscou-se uma dinâmica diferenciada para a Oficina em Camadanta, por 

envolver apenas alunos com idade entre 11 e 15 anos.  

A Oficina teve caráter informativo e formativo. Desprezando o levantamento 

de nascentes por entender que a identificação das nascentes da região já estava 
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contemplada nas outras oficinas e que as visitas de campo se encarregariam de dar 

continuidade ao trabalho de educação ambiental proposto na escola. 

  Especialmente, a Oficina buscou proporcionar participação e cooperação 

entre alunos e professores, para gerar contribuições e fortalecer a educação 

continuada. 

O Povoado de Camadanta tem seu acesso pela rodovia AL 102, sentido 

Limoeiro – Maceió, adentrando o Povoado de Genipapo. Sua infraestrutura é rural 

com uma pequena parcela das vias internas calçadas. Possui duas escolas 

municipais de ensino fundamental. Os meios de comunicação são televisão e 

telefonia móvel, apenas de uma operadora. 

O saneamento local é precário. É possível verificar esgotos a céu aberto e 

nenhum sistema de drenagem, acarretando focos de erosão à beira das estradas, 

cortadas por milharal e canavial. 

Participaram da oficina 35 alunos, cinco professores e funcionários da Escola. 

3.5.1 Subsídios para a realização da Oficina 

Através da Secretaria Municipal de Cultura, pela Secretária Marilene Soares, 

foi possível o trabalho de divulgação no Povoado que não contava com nenhuma 

rádio comunitária de alcance. O meio mais eficiente foi o carro de som, que circulou 

com um spot preparado pela Assessoria de Comunicação da Phyto. O anúncio-

convite veiculou no Povoado durante os dias 19 e 20 de julho, no período da tarde. 

Além disso, convites aos gestores do município foram formalizados de forma 

eletrônica e confirmação de presença por telefonemas. Em função da dificuldade de 

comunicação com a região, poucos contatos por telefone tiveram sucesso, apesar 

da persistência da Assessoria de Comunicação. 

Internamente, foi realizada uma reunião com equipe técnica no dia 17 para 

tratar da metodologia da Oficina, uma vez que havia um público diferenciado. Assim, 

o momento de planejamento permitiu que alguns pontos fossem definidos no 

preparo da Oficina: 
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- Necessidade de colher impressões e sugestões dos professores que 

estarão envolvidos na atividade e da direção da Escola; 

- Definir quais os objetivos da Oficina;  

- Analisar o público da Oficina em seu contexto local, identificando 

oportunidades para serem trabalhadas;  

- Vislumbrar a possibilidade de cooperação dos gestores públicos na 

implementação da Oficina;  

- Definição das questões que vão nortear as atividades e estimular a 

reflexão dos alunos; 

- Definir formas de valorizar as percepções dos participantes;  

- Exposição das percepções por aluno.  

Tendo o planejamento como referencial metodológico para a Oficina, 

estabeleceu-se contatos com a Secretaria de Educação, com o técnico Antônio 

Martins, para que as primeiras impressões fossem colhidas. Posteriormente, o 

contato foi feito com a Direção da Escola, o Coordenador Adriano do Nascimento, 

que plenamente disposto apoiou tanto com as questões do planejamento, quanto de 

logística. 

O apoio à Secretaria de Educação foi formalmente enviado, além de contatos 

via telefone, mas não houve disposição, em função de sobrecarga do pequeno corpo 

técnico da Secretaria. Dessa forma não foi possível identificar as ações de 

cooperação entre Escola e Gestão Pública. 

Além das atividades internas de planejamento do encontro, as demais 

atividades foram realizadas: 

- Logística: sala, mesas, cadeiras em círculo, água, projetor de imagens, 

secretária; 

- Escolha do moderador, no caso, 1 facilitador membro da equipe técnica. 

 

3.5.2 Participantes 

A Escola Municipal Antônio Alves Canuto possui aproximadamente 120 

alunos cursando o ensino fundamental até a 9º série. A partir da sugestão da 
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Diretora da Escola, Maria José Timóteo, os alunos convidados a participarem seriam 

aqueles com maior idade por terem maior potencial para colaborar e compreender. 

Foram convidadas duas professoras da segunda Escola local para 

participarem. A elas foi dado material para que os alunos, que têm idade entre 5 e 

10 anos, levarem aos pais, como forma de divulgar o trabalho na comunidade e se 

comprometeram a trabalhar os temas com as crianças. 

3.5.3 Etapas do Processo 

Para que o processo fosse o mais participativo possível, a proposta de 

trabalho adotada na Oficina de Camadanta sofreu algumas mudanças, com relação 

às demais oficinas. 

A equipe técnica realizou uma consulta aos articuladores locais, Diretora e 

Coordenador da Escola Antônio Alves Canuto, para apresentação da proposta de 

dinâmica que foi aprovada. A partir daí, formulou-se uma estratégia de atuação da 

equipe técnica sob um contexto de educação ambiental, implicando no envolvimento 

das crianças e buscando alternativa para valorizar o saber de cada um. 

3.5.4 Relatório da Oficina 

Um dos fatores que levou à equipe técnica a focar no público infantil para 

esse evento está no fato de que há necessidade de incluir esse público em 

processos que buscam construir sua identidade e autonomia. E como a escola é um 

dos espaços onde a criança tem acesso a valores éticos e morais, a socialização do 

tema preservação da água pode criar condições para as crianças multiplicarem seu 

aprendizado em casa, nas brincadeiras com família e amigos vizinhos. 

Por ser um público diferenciado, a ênfase na oficina foi dirigida a partir de 

brincadeiras com perguntas e respostas entre os alunos que se dividiram em dois 

grupos divididos pelas cores de balões. Permitindo assim um potencial pedagógico 

para facilitar a compreensão dos conceitos que serão analisados.  

Para isso, deverão estar disponíveis para cada aluno o material impresso: 

cartilhas, folheto e o banner próximo a todos. A oficina está estruturada em duas 
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etapas. A primeira etapa tem como objetivo despertar um “olhar curioso” nos alunos, 

quando será apresentado os conceitos de bacia hidrográfica, de nascentes, de rio 

São Francisco, preservação ambiental etc. Para isso serão usadas diversas 

imagens, sendo, portanto, disponíveis em slides. 

A intenção do processo participativo da oficina é que houvesse entre os 

jovens a comunhão das diversas realidades vivenciadas por eles. Neste sentido, se 

propôs o seguinte caminho: 

- Ao se movimentarem com os balões, de forma bastante animada e 

divertida, os alunos formaram dois grupos definidos pela cor dos balões: 

verde e laranja. A partir de então, uma pergunta era retirada do “Saco de 

Perguntas” e um grupo revezava perguntas e respostas, sempre com um 

chocolate de prêmio para aquele que acertasse a resposta. As perguntas 

eram sempre norteadas por palavras que remetiam à Conservação e à 

Degradação, coladas na lousa da sala de aula. 

A dinâmica de integração dos participantes foi orientada pela moderação, 

envolvendo reflexões individuais e coletivas com fins a construir uma consciência do 

contexto de preservação ambiental, principalmente dos recursos hídricos, propondo 

regras e valores através de atitudes simples. 

Engenheiro Carlos Leal 

O Engenheiro agradeceu a todos por estarem com a equipe técnica naquele 

momento, completando que seria um momento descontraído e divertido para todos. 

Prosseguiu perguntando a todos se já ouviram falar do rio São Francisco e se os 

livros de geografia já havia os ensinado onde é o rio? Em seguida perguntou se 

sabiam o que era uma bacia hidrográfica. 

Em coro os alunos respondiam sim e não. Mas ao serem perguntados sobre o 

rio Piauí, todos responderam que sim, pois estão muito próximos dele. O aluno 

Tiago comentou com veemência que conhecia o rio São Francisco, dos livros. 

A partir dessa afirmativa, o Engenheiro, didaticamente explicou o que era uma 

bacia e ressaltou a importância do Rio Piauí nas águas do rio São Francisco e para 



 

106 
Phyto – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA. CNPJ: 11.861.373/0001-73 

Av. Dom Antônio Brandão, 333 Sl. 909 Ed. Maceió Work Center, Sl 909 Farol CEP 57051-190 Maceió – Alagoas 
Email: phyto@phyto.eng.br Fone 82-3316-3357 

o Povoado, município de Limoeiro, de Junqueiro, de Arapiraca e demais municípios 

que estavam na sua área de inserção. 

Explicou, com base nas cartilhas, as ações do que o Comitê do São Francisco 

e qual a função da AGB Peixe Vivo. Ainda que a AGB convidou todo o Brasil para 

participar de uma licitação que tinha como objetivo estar ali com todos para levantar 

as nascentes da região e buscar opções de protege-las. 

Com tom divertido e descontraído, o Engenheiro buscou interagir as crianças 

com perguntas e pediu o conceito de nascente, mas explicou aos atentos seu 

conceito e disse que na região de Camadanta havia muitas delas levando água para 

muitas famílias. 

O Engenheiro pediu que cada criança levasse as cartilhas para os pais e 

irmãos lerem e avisarem que terá um grupo de pessoas visitando a região para 

saber onde estão as nascentes. 

Assistente Social Sônia Góes 

Antecedendo à dinâmica de grupo com os alunos, a Assistente Social 

relembrou que o Projeto é para selecionar as nascentes que vão ser recuperadas. 

Para explicar o que seria uma seleção, exemplificou remetendo à mão de cada um 

separando feijões. E perguntou para que a mãe separa feijão? 

Muitos responderam para tirar os que não prestam, os que estão apodrecidos 

ou murchos. E A assistente Social fez a analogia com as nascentes: - Então é da 

mesma forma que vamos selecionar as nascentes; explicou didaticamente que serão 

feitas visitas em cada uma delas e que vão separar as que vão ser recuperadas. 

Voltando aos feijões; disse que as nascentes não estão apodrecidas, murchas 

ou imprestáveis. Então como é que iriam selecionar as nascentes? Explicou que 

seria a partir de critérios, ou seja, primeiro iriam saber se a nascente abastece a 

comunidade, depois se o dono da terra deixa a equipe técnica entrar na propriedade 

e por último se a nascente estiver em condições ruins. 
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Explicou que cada nascente receberá um sinal, assim como o semáforo: 

verde para as que podem passar sem recuperar, porque já estão protegidas; 

amarelo para aquelas que estão precisando de proteção, porque é usada pela 

população e vermelho para aquelas nascentes em que o dono das terras não 

deixam usar a nascente. 

Esclareceu que as nascentes são protegidas por lei e que deve ter pelo 

menos 50 metros de vegetação em volta da nascente. Deve ser ressaltado que essa 

questão da preservação do entorno foi enfatizada com os alunos que estavam 

sempre remetendo aos 50 metros. 

A partir das imagens nos slides mostrou o pantanal do Estado de Alagoas e 

explicou que cada um pode ajudar a manter aquela riqueza da APA da Marituba do 

Peixe. Ainda disse que muitos rios estão comprometidos porque suas margens 

foram desmatadas. Perguntou aos alunos o que era ciliar? Então, fê-los tocar os 

cílios, senti-los, abrir e fechar os olhos e perguntou por que Deus fez os cílios nos 

olhos? E lembrou que até os animais possuem cílios. Muitos responderam que 

servem para dormir ou para ajudar a fechar os olhos. A Assistente Social esclareceu 

que serve para proteger os olhos, assim como os pelinhos do nariz e que possuem a 

mesma função da mata que está à margem dos rios. 

De posse dos balões, as crianças formaram dois grupos e a primeira pessoa 

a retirar uma pergunta do “Saco de Perguntas” foi a Professora Vanusia: - É certo 

deixar os animais domésticos, o gado e as cabras soltas nas áreas das nascentes? 

Thaiane da Silva respondeu dizendo: - Não, porque o boi pisoteia o chão. 

Professor José Canuto, perguntou: - O desmatamento e o fogo são 

recomendados para limpar a área da nascente? 

Tiago Silva respondeu: - Não, porque os animais vão morrer. 

Tiago Silva perguntou: o uso do agrotóxico é bom para a lavoura e os seres 

vivos? 
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Weverton da Silva respondeu: - Não, porque faz mal para a saúde e polui os 

rios. 

Tiago Silva perguntou: - As nascentes com degradação precisam de ajuda 

para se recuperarem? 

Edson Cavalcante respondeu: - Sim. 

Professora Mariângela Souza perguntou: o lixo próximo das nascentes, não 

afeta a qualidade das águas? 

Tainá Santos respondeu: - Afeta os rios e os seres vivos. 

Jederson Souza perguntou: - Para manter as águas das nascentes devemos 

fazer escavações e retirar o solo em seu redor? 

Camila da Silva respondeu: - Não pode porque vai fazer as nascentes 

morrerem. 

A cada resposta correta era dada uma salva de palmas e um chocolate era 

distribuído. 

3.5.5 Resultado da Oficina 

A segunda e última Oficina de Trabalho em Limoeiro de Anadia abordou o 

foco mais específico, priorizando a educação ambiental tratada com crianças de 

idade entre 9 e 15 anos, na perspectiva de formarem multiplicadores no Povoado. 

Além do que houve a participação de professores e profissionais da Escola Antônio 

de Souza Canuto. 

Diante desse público específico, foram discutidos aspectos do conteúdo 

programático das Oficinas dirigidos para a construção de saberes que valorizaram a 

ética e o respeito à natureza. Como subsídio, recursos visuais foram apresentados 

aos alunos através de slides que incentivaram o humor e o interesse na 

compreensão do contexto fotográfico. A experiência foi avaliada pela Diretoria e 

Coordenadoria da Escola como positiva e complementar no processo de educação 

ambiental que a Escola já propõe aos alunos, tendendo à permanência do tema no 
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currículo escolar e abordando situações também inadequadas, como árvores 

derrubadas, queimadas para que os alunos possam substituir por adequadas. 

O processo desenvolvido na Oficina procurou responder à proposta básica de 

apoiar concretamente as demandas do Comitê da Bacia do São Francisco, 

compatibilizando com os demais propósitos do Projeto, prevendo-se a mesma 

coerência dos demais eventos. 

O trabalho não resultou na identificação de nascentes, mas deve ser 

ressaltado que com o apoio dos Professores e do morador George Martins foi 

possível afirmar que na região há algumas nascentes, todas em terras particulares e 

algumas são utilizadas pela população. Afirmaram ainda que é possível que a 

equipe técnica não encontre resistência em acessar a propriedade, mas pode ser 

que haja obstáculos no acesso à nascente. 

Por fim, a oficina trouxe efetivamente resultados como: 

- Partilha, com os participantes, de uma análise da situação ambiental 

dos recursos hídricos da região; 

- Conhecimento, por parte da equipe técnica, das questões relacionadas 

às debilidades locais, que influenciam no cuidado com os recursos 

hídricos; 

- Apresentação do objetivo do Projeto de levantamento e recuperação 

das nascentes. 

3.5.6 Considerações finais 

Limoeiro de Anadia dispõe de água em abundância. Há nascentes no 

município que são responsáveis pelo abastecimento de várias famílias. Uma média 

de 85 carros-pipas capta água diariamente das nascentes locais para abastecer 

outras cidades. Na Bacia do Coruripe está o Povoado Barra do Tamanduá, com 

aproximadamente 10 hectares de extensão, possui uma das maiores concentrações 

de nascentes do município. A Prefeitura Municipal tem adotado medidas urgentes 

para recuperar as áreas degradadas desta nascente, protegendo o manancial e 

garantindo que não haja colapso no abastecimento de água no futuro. A intenção é 

que revitalizem a região e constituam legalmente uma área de preservação 
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permanente, ou uma reserva legal, que será possível através da estruturação do 

Conselho e do Fundo Municipal de Meio Ambiente para que a gestão ambiental 

passe a ser de responsabilidade do município e assim, possam licenciar a reserva. 

A proposta de preservação desta nascentes poderá ser um modelo utilizado 

pelas escolas na educação ambiental. 
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ANEXO A – Reunião Gerencial 
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ATA DA REUNIÃO GERENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS 
NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA DO PIAUÍ NOS MUNICÍPIOS DE 
ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL. 
 

Às 9 horas e 30 minutos do dia 07 do mês de junho do ano de2013, tendo por local a 

sede da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco - CCR, Praça Barão 

de Penedo, nº 157, Centro Histórico, em Penedo – AL, foi realizada a reunião 

gerencial convocada pela AGB Peixe Vivo, com a finalidade de apresentar ao 

Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, aos representantes da CCR do 

Baixo São Francisco, aos representantes da AGB Peixe Vivo e demais convidados o 

Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela AGB Peixe Vivo, que detalha as 

ações do Projeto de levantamento e diagnóstico das nascentes da bacia do Piauí 

nos municípios de Arapiraca e Limoeiro de Anadia. Estiveram presentes na reunião 

um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos - SEMARH, um representante da CCR Baixo São Francisco, dois 

representantes da AGB Peixe Vivo e equipe técnica da Phyto Consultoria, conforme 

a lista de presença anexa. Juliana Araújo, Coordenadora Regional da AGB Peixe 

Vivo, iniciou os trabalhos apresentando o propósito da reunião aos convidados. José 

Roberto Valois Lôbo, Superintendente de Recursos Hídricos da SEMARH, pediu que 

todos se apresentassem e em seguida explicou que a SREMARH foi a proponente 

do Projeto e que inicialmente a proposta era que o trabalho não fosse segmentado, 

que houvesse um trabalho para toda a região hidrográfica Piauí, mas que o limite foi 

reduzido e fragmentado, demonstrando sua decepção pois, a SEMARH entendeu 

que seria um trabalho de recuperação. Juliana enfatizou a necessidade do 

diagnóstico que antecede a fase de recuperação, pois são ações que vêm após um 

reconhecimento de campo e indicação de quais métodos de recuperação são ideais 

para cada nascente; além disso, o valor para uma única proposta era elevado. 

Gustavo Carvalho, engenheiro membro da equipe técnica da Phyto, comentou que 

também essa questão era uma preocupação da empresa, porque houve um 

equívoco quanto aos limites da bacia hidrográfica no edital e completou dizendo que 

a Bacia Hidrográfica é uma área bastante abrangente e que caberia outras áreas do 

Piauí. Por Carlos Leal, engenheiro da Phyto, e Gustavo ainda implementaram 

informando que há outro equívoco quanto ao nome da Região e Bacia Hidrográfica, 
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sendo Piauí e do Piauí, respectivamente. Na sequência, Carlos Leal, apresentou a 

empresa Phyto Consultoria, brevemente apresentando os trabalhos que já realizou 

na área de recursos hídricos, seguindo do contrato efetivado com a AGB Peixe Vivo 

e os objetivos do Projeto. Abordou alguns impactos conhecidos da Bacia do Piauí 

demonstrando com imagens e remetendo às experiências da Phyto. Carlos Leal 

ressaltou que além da preservação das nascentes é importante observar o uso e 

ocupação ao longo da Bacia, citando como exemplo os processos erosivos, o 

pisoteio do gado compactando os solos, facilitando assim no momento da chuva o 

escoamento superficial, desfavorecendo a infiltração, que garante a perenidade do 

rio ao longo dos períodos de estiagem através da contribuição lateral das águas 

subterrâneas ao longo da Bacia Hidrográfica. Gustavo comentou que a Bacia 

Hidrográfica do Piauí está entre áreas com deposição sedimental, indicando que o 

problema da ocupação urbana é relevante. Informou que o Plano diretor de 

Arapiraca, área de estudo, ainda não foi atualizado e que foi baseado em um antigo 

código urbanístico. José Roberto demonstrou uma grande preocupação com os 

objetivos do projeto. Carlos leal enfatizou que as ações vão cumprir os objetivos do 

Projeto, mas que a intenção daquela apresentação era caracterizar as condições da 

Bacia Hidrográfica. Continuou informando que a gestão do Projeto é participativa, 

através da articulação que vem sendo realizada desde abril. Carlos Eduardo Ribeiro, 

membro da CCR Baixo São Francisco, denotou que a mobilização social era 

fundamental para o bom andamento dos trabalhos, enfatizou que a maneira de atuar 

é uma preocupação porque quem se envolve com a comunidade é a empresa. 

Informou ainda que o Comitê possui um plano de comunicação e solicitou que 

Juliana disponibilizasse para a Phyto a estrutura de mídia, que foi elaborada e que 

nunca foi usada. Vanessa Loures, economista da Phyto, esclareceu que foi 

elaborado o Plano de Mobilização que suas ações serão detalhadas na reunião e 

que sua elaboração foi um dos obstáculos para que a reunião não tivesse se 

consolidado anteriormente, pois não estava incluída no Plano de Trabalho, 

inicialmente. José Roberto destacou que o Projeto além de verificar a situação de 

cada nascente e indicar a ação para a recuperação de cada uma, sugeriu que a 

equipe fizesse um croqui. Carlos Eduardo questionou sobre o reconhecimento 

biótico. Sônia, assistente social da Phyto, informou que não há esta demanda, mas 

que isso será posto no Plano de Ação, pois entende que as ações de 
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reflorestamento devem ser conduzidas por profissionais da área e na etapa posterior 

à atual. Carlos Eduardo retornou dizendo que ter uma visão ecossistêmica é ideal 

para que haja o reflorestamento. José Roberto disse que o Projeto não é para todos, 

pois às vezes o proprietário tem condições de recuperar a nascente. Juliana 

informou que isso deve ser um dos critérios. Sônia enfatizou que em seis meses, 

prazo de duração do projeto, não se recupera uma nascente, então no Plano de 

Ação será sugerido que haja um acompanhamento e monitoramento. Carlos 

Eduardo disse que essa questão é para ser pensada quando definida a estratégia do 

público alvo, para se pensar em um projeto continuado, as crianças, alunos de 

escolas públicas devem ser incluídos. José Roberto enfatizou que as nascentes 

devem atender á comunidade e não somente o dono da terra, que nesse caso não 

deve ser recuperada. Uma das tentativas de se convencer os produtores que não se 

aderirem é mostrar os benefícios financeiros que podem ter. Juliana sugeriu um 

termo de adesão de cada proprietário. Carlos Leal continuou apresentando as ações 

do projeto e versando sobre os procedimentos de coleta das amostras e os 

parâmetros analisados, Carlos Eduardo questionou se haveria análise de 

toxcicidade. Gustavo disse não estar previsto, mas que os parâmetros do Termo de 

Referência serão seguidos e estudarão os casos em que pode haver contaminação 

por fertilizantes. Carlos Eduardo levantou a hipótese de realizar a reunião final na 

área de estudo, sendo que estava prevista para ser na CCR em Penedo. Vanessa 

Loures informou que no edital havia um dúbio entendimento e a equipe entendeu 

que seria como a reunião gerencial, mas que não haveria impedimentos em realiza-

la na área de estudo, em um povoado com maior número de habitantes. José 

Roberto relatou que as nascentes devem ter um cunho social. Sônia ressaltou que 

nos encontros técnicos já se espera ouvir a comunidade. As visitas seguirão um 

roteiro a partir de um formulário, entrevista, fotos etc. Na oportunidade, após a 

apresentação e ponderações com os convidados, a reunião foi dada como 

encerrada às 11 horas e 15 minutos daquela data. Para constar, eu, Vanessa 

Martins Loures, lavrei a presente Ata que será assinada por mim, coordenadora do 

Projeto. 

Vanessa Martins Loures 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO GERENCIAL PARA APRESENTAÇÃO 
DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E 
DIAGNÓSTICO DAS NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA DO PIAUÍ NOS 
MUNICÍPIOS DE ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL. 
 

 

Figura 1 - Carlos Eduardo, José Roberto, Juliana Araújo e Sônia Góes 

 

 

Figura 2 - Membros da CCR Baixo São Francisco e Phyto Consultoria 
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Figura 3 - Membros da CCR, Semarh e Phyto Consultoria 

 

 

Figura 4 - Apresentação do Plano de Trabalho pelo Eng. Carlos Leal 
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Figura 5 - Participantes da Reunião Gerencial 

 

 
 

Figura 6 - Membros da Phyto Consultoria  na apresentação do Plano de 
Trabalho 
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ANEXO B – 1º Encontro Técnico em Arapiraca – 20/06 
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ATA DO PRIMEIRO ENCONTRO TÉCNICO EM ARAPIRACA PARA 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS 
NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA DO PIAUÍ NOS MUNICÍPIOS DE 
ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL. 
 
 

Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte do mês de junho do ano de 2013, tendo 

por local a Prefeitura Municipal de Arapiraca, em Arapiraca-AL, foi realizado o 

Primeiro Encontro Técnico convocado pela Phyto Consultoria em Engenharia e Meio 

Ambiente Ltda., reunindo representante da AGB Peixe Vivo, comitê da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco, Secretários Municipais de Arapiraca, técnicos e 

demais convidados, com fins a apresentar o Projeto de Levantamento e Diagnóstico 

das Nascentes da Bacia do Rio Piauí nos municípios de Arapiraca e Limoeiro de 

Anadia. Estiveram presentes no encontro, um representante do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF, nove representantes da Secretaria 

Municipal de Agricultura – SEMAG, dois representantes da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, três representantes da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Saneamento – SEMASA, um representante da 

Secretaria de Planejamento – SEPLAN, um representante do Instituto de Inovação 

para o Desenvolvimento Rural Sustentável - Nova Emater, dois representantes da 

Cooperativa dos Produtores Rurais de Arapiraca – COOPERAL, um representante 

do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Agricultura Familiar – 

STTR, dois representantes da Secretaria de Educação Municipal, entre outros 

convidados. Rui Palmeira, Secretário Municipal de Agricultura, deu início ao 

Encontro, agradecendo a presença de todos e destacando a importância do Rio 

Piauí para a população de Arapiraca e que precisa ser dada a ação setorial e 

multidisciplinar ao tema recuperação de nascentes. Ele apresentou os colegas e 

representantes da Prefeitura Municipal onde, segundo o Secretário, têm total 

interesse no Projeto. Abel Alves, um dos representantes da COOPERAL foi o 

primeiro a pedir voz para contestar o nome do riacho que é conhecido como Piauí, 

mas defendeu que oficialmente o nome é Riacho Seco. Rubens Pessoa também 

representando a Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAG confirma a fala de 

Abel e esclarece que por haver a identificação dos rios desde 1970, sugeriu que as 

ações de trabalho de recuperação do rio sejam iniciadas onde há nascentes e nesse 
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sentido não se poderia desprezar o conhecimento da população, sua cultura e seus 

valores, pois como visto, todos defendem o nome do Rio e que Marluce líder 

comunitária da Vila Bananeiras possui uma série de documentos que comprovam a 

titularidade do riacho Seco. Sônia Góes, Assistente Social da Phyto Consultoria, 

ressaltou que nas oficinas serão trabalhados conteúdos e ideias para que as 

pessoas reflitam sobre o tema gerador do trabalho. Disse que a mídia fala muito 

sobre o tema Proteção do São Francisco, mas as pessoas não entendem as 

informações e isso será democratizado nas oficinas já que se trata de informações 

que não estão no dia a dia. Ainda que é preciso informar para que se possa ter 

participação e a educação ambiental tentará sensibilizar e conscientizar todos da 

importância do Projeto para o município. Ressaltou que a Phyto Consultoria está a 

serviço da causa maior que é proteger o meio ambiente, que as nascentes estão em 

áreas privadas e nisso o plano de ação terá que ser criativo para haver intervenções. 

Como proteger as nascentes será a proposta, mas as ações serão conjuntas e o 

diagnóstico indicará, por discussão com o grupo, o que será executado em cada 

uma das nascentes que serão selecionadas. Maria, Presidente da COOPERAL, 

remeteu à sua infância quando disse que sempre tomou banho no rio quando 

criança e que a comunidade já se mobilizou para protegê-lo. Abel volta a se 

pronunciar dizendo que o rio é a fonte que abastece dez mil pessoas por dia. 

Rubens pede que os trabalhos da Phyto considere a questão pessoal das famílias a 

serem contempladas, com o Projeto, pois representa valor para todos. Secretário 

Rui Palmeira menciona que há equívoco no nome desses contribuintes, mas todos 

estão dentro da Bacia do rio Piauí, logo estarão contemplados e essa discussão dos 

nomes não precisa se prolongar. Abel diz que seria interessante a participação das 

pessoas de Junqueiro e São Sebastião, que são municípios vizinhos e também 

utilizam as nascentes. Eng. Carlos informa que esse limite foi definido pela Agência 

Executora de Apoio à Gestão do Rio São Francisco - AGB Peixe Vivo e da 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, que decidiram 

trabalhar inicialmente a cabeceira da Bacia, mas que as pessoas poderiam se 

tranquilizar, pois residem em uma área que será contemplada com o Projeto. Sônia 

falou da proposta da agenda das oficinas e finalizou dizendo que todos irão 

contribuir. Anivaldo Miranda, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco – CBHSF, iniciou sua fala explicando a abrangência do rio São Francisco 
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no país. Seguiu comentando sobre seu antigo cargo de suplente da Agência do 

CBHSF e hoje como presidente aceitou o desafio e a enorme carga de trabalho. 

Anteriormente a gestão não era participativa e quando foi eleito iniciou o trabalho de 

recuperar o passivo do Comitê da Bacia, quando reativou as Câmaras Consultivas 

Regionais do Baixo São Francisco – CCR, aprovou seu Plano Plurianual e começou 

a arrecadar em 2011. Ainda que a lei das águas avançou, pois a água é bem comum 

de todos nós usuários e não tem valor econômico, todos devem pagar pela água 

bruta, pois ainda é barato em função de um processo que está no inicio. Explicou 

que os maiores pagantes são as hidroelétricas e quem paga a maior parte é o 

Ministério da Integração através da obra; em média cinquenta milhões serão 

investidos em projetos hidroambientais e todo esse dinheiro deve ser investido na 

Bacia, com várias entidades fiscalizando. Disse que esse projeto foi proposto pela 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, que Arapiraca 

depende do São Francisco e esse trabalho não dá para fazer de forma burocrática, 

mas convencendo a população a preservar as nascentes, uma vez que estão em 

maior parte em áreas privadas. Destacou que os trabalhos de conhecimento são 

intensos, mas que preferencialmente as nascentes trabalhadas devem ser aquelas 

usadas em benefício da comunidade, porque sem água não se faz nada, lembrando 

que a água deve agregar valores. Remeteu à experiência do Pau Brasil, quando a 

madeira era explorada até a sua quase extinção atualmente. Destacou que há um 

grande uso da água degradando o sistema, sendo que esses não são recuperados, 

pois não há investimentos por parte dos usuários. Nesse sentido, declarou que o 

Comitê da Bacia existe para que o abuso não exista. O Presidente completou 

dizendo que a população dos Estados Unidos da América pode ficar sem água por 

até 140 dias, já o Brasil por apenas uma semana, logo esse projeto é para permitir 

que a natureza produza água de qualidade. Finalizou pedindo que as pessoa, os 

gestores abraçassem com carinho o Projeto porque ele não pode ter frutos sem o 

apoio do poder público, mesmo que haja ações de educação ambiental e código 

florestal devem exigir que as nascentes sejam protegidas como figura a Lei. 

Lembrando que o governo não pode ser um xerife, deve haver a participação 

popular e pediu a participação de todos dizendo que o Comitê da Bacia do São 

Francisco será um modelo de futuro para a gestão dos recursos hídricos. Secretário 

Rui finalizou os trabalhos, agradecendo a presença de todos e pedindo o apoio dos 
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técnicos e demais Secretários na condução das demandas que vierem para o 

Projeto. O Encontro foi dado como encerrado às 18h30 daquela data. Para constar, 

eu, Vanessa Martins Loures, Economista e Coordenadora do Projeto, lavrei a 

presente Ata que será assinada por mim e pelo representante legal da Phyto 

Consultoria. 

 

VANESSA MARTINS LOURES  CARLOS ROBERTO MOURA LEAL JUNIOR 

Coordenadora do Projeto Eng. Coordenador / Representante Legal da 
Phyto Consultoria 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PRIMEIRO ENCONTRO TÉCNICO EM 
ARAPIRACA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E 
DIAGNÓSTICO DAS NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA DO PIAUÍ NOS 
MUNICÍPIOS DE ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL. 
 

 

Figura 7 - Banner indicando a proposta do Projeto de Recuperação de 
Nascentes da Bacia 

 

Figura 8 - Secretário de Agricultura, Rui Palmeira, dando boas vindas aos 
convidados 
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Figura 9 - Eng. Carlos iniciando a apresentação do Projeto, agradecendo a 
presença de todos 

 

 

Figura 10 - Participantes do Encontro – membros das Secretarias Municipais e 
órgãos setoriais 
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Figura 11 - Sônia Góes, Assistente Social, apresentando o conteúdo 
programático das oficinas 

 

 

Figura 12 - Anivaldo Moreira, Presidente do CBHSF fazendo considerações 
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Figura 13 - Anivaldo Moreira, Presidente do CBHSF, ponderando a importância 
da preservação das nascentes 

 

 

Figura 14 - Anivaldo Moreira, Presidente do CBHSF, encerrando o encontro 
apresentando o Comitê sua missão 
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ANEXO C – 2º Encontro Técnico em Arapiraca 01/07 
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ATA DO SEGUNDO ENCONTRO TÉCNICO EM ARAPIRACA, VILA 
BANANEIRAS, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E 
DIAGNÓSTICO DAS NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA DO PIAUÍ NOS 
MUNICÍPIOS DE ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL, À COMUNIDADE. 
 
 

Às 10 horas e 30 minutos do dia 01 do mês de julho do ano de 2013, tendo por local 

o Salão Paroquial da Vila Bananeiras, em Arapiraca – AL foi realizado o 2º Encontro 

Técnico convocado pela Phyto Consultoria e Engenharia em Meio Ambiente 

apresentar o Projeto de levantamento e diagnóstico das nascentes da bacia do Piauí 

no município de Arapiraca. Estiveram presentes no encontro, quatro representante 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Saneamento – SEMASA, um 

representante da AGB Peixe Vivo, quatro representantes da Vila Bananeiras, três 

representantes da Escola Municipal José Pereira Lúcio, dois representantes dos 

estudantes, dois agricultores, dois representantes da Federação das Associações 

Comunitárias de Arapiraca – FACOMAR, um representantes do Instituto de Inovação 

para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas – EMATER, um 

representante da Cooperativa dos Produtores Rurais de Arapiraca – COOPERAL e a 

equipe técnica da Phyto Consultoria, conforme a lista de presença anexa. Carlos 

Leal, Engenheiro Civil da Phyto Consultoria, iniciou se apresentando e agradecendo 

a presença de todos, em seguida apresentou a equipe técnica da Phyto e depois 

esclareceu que não há vertente política no projeto, e sim, do CBHSF (Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco) que vem trabalhando para recuperar as 

nascentes e bacias. A Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias 

Hidrográficas – AGB Peixe Vivo, representada por Juliana Araújo, esclareceu 

também os mecanismos de cobrança que favoreceu os projetos hidroambientais e 

informou que em Alagoas, a bacia do Piauí é um dos dezenove projetos que visa à 

recuperação das nascentes para que a água possa ser usada. Dando continuidade, 

o Engenheiro Carlos explicou como será a primeira fase do projeto que consiste em 

fazer a mobilização da população; o levantamento das nascentes; identificação dos 

proprietários; levantamento da área e por último, o diagnóstico da água. Após essa 

primeira explanação, a senhora Maria Magalhães, conhecida como Marluce, 

representante da Vila Bananeiras e ambientalista, citou a obra do professor e 

geógrafo Ivan Fernandes, quem em seu conteúdo declara as nascentes, como 
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afluentes da bacia, e informa que a nomenclatura não está correta. Ricaho Seco é 

conhecido como Rio Piauí. Marcos Dantas, Prof. Da Uneal e funcionário da 

EMATER, declarou que acidentes geográficos ocorrem em todos os lugares, mas 

que, não se podem excluir os dados oficiais. Marluce também informou sobre um 

movimento onde junto de outros representantes da Vila Bananeiras estão à frente, 

denominado “Água de qualidade” e disse que o projeto do CBHSF junto com a 

Phyto, veio a calhar neste momento, já que também fará um exercício de 

conscientização com a comunidade, por fim disse que a CASAL não deve ficar de 

fora dessas discussões, tendo em vista ser um órgão do Estado e que não possui 

outorga para explorar a água que manda para as casas. Marcos Dantas da 

EMATER, disse que é importante entender as bacias e incluir o riacho Seco nas 

discussões, para que o município de Arapiraca não perca sua memória, já que as 

nascentes estão sendo comprometidas. Antônio Braz, Presidente da FACOMAR, 

declara que não importa o nome, mas sim, a qualidade de vida. Ivone Ferreira, 

Professora, acredita que a união faz a força, mas que o movimento não pode morrer 

e que a água é fundamental. Sr. Ramiro Celestino, proprietário de terras em dois 

locais se fez presente no em encontro, disse que acha muito importante recuperar a 

água que todos bebem. José Natanael e Paulo da Silva fazem parte do grupo de 

jovens da igreja de Vila Bananeiras, ambos estavam presentes com intuito de 

conhecer e participar do projeto. Gilmar de Azevedo, Presidente da Associação 

Comunitária, relatou que sabe que muitas nascentes estão sendo aterradas e que o 

poder público não faz nada porque são proprietários ricos. Edvaldo Isidoro morador 

da Vila Bananeiras, disse que é necessário mobilizar igrejas e escolas, disse 

também que as águas estão baixando e o desmatamento vem crescendo pela 

própria população que corta lenha para a casa de farinha, diz que a árvore Pindaíba 

é fácil de crescer, então ele dá essa madeira para a população, para a mesma não 

cortar as árvores centenárias. Manoel Pedro, da COOPERAL, diz que é preciso 

preservar as águas. Andréa Farias, da Vila Bananeiras, diz que acompanha as 

ações ambientais e o reconhecimento de nascentes feito pela COOPERAL e não se 

inquieta em não colaborar, já que a prestadora de serviços, não tem atendido o 

desejado. Marluce disse que desde a década de 80 já fazia passeatas com alunos e 

afirma que se tiver um espaço de terra, mata atlântica e nascentes, faz de lá a sala 

de aula diz que defendeu o projeto de barragem e que toda luta valeu para revitalizar 
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a caixa d´água e 600 metros da adutora, diz também que havia plantio de fumo 

acima da nascente e atualmente plantaram eucalipto para proteger o entorno delas e 

com isso, surgiram mais dois olhos d’água. Ela também protesta relembrando que 

foram gastos duzentos milhões em uma barragem, enquanto a população do 

município pedia que fosse investido em um sistema de esgoto para proteger o rio, 

fez um apelo também pra que haja investimento em toda a bacia, já que faz muito 

tempo que o povo vem sofrendo, pois segundo a mesma, a barragem despeja 

muitos agrotóxicos no rio que por sua vez, contamina os peixes. Micheline 

Magalhães, professora, diz que dá aulas de educação ambiental na escola em que 

trabalha e que também faz parte do projeto “Lagoa Viva”, disse sobre o trabalho que 

a escola exerce com a coleta de pilhas e baterias usadas. Eng. Carlos disse que os 

recursos advindos de pagamentos dos usuários da água, devem ser revertidos e 

investidos na bacia. Seguindo com os esclarecimentos, a assistente social Sônia 

Góes, explica que o rio São Francisco é formado por vários rios e que durante seu 

percurso carrega problemas de todos os Estados por onde passa, são agricultores e 

indústrias afetando a qualidade e quantidade da água, além também, da falta de 

saneamento. Disse ainda que a Lei 9433, que define a política para os recursos 

hídricos no Brasil traz modelos da França e de outros países europeus que já estão 

organizados. Comentou a criação dos comitês e também do princípio poluidor-

pagador, ressaltando que é preciso conhecer antes pra poder cobrar de forma 

consciente. Marluce diz que hoje vê o poder público como um grande poluidor com o 

lançamento de afluentes. O Eng. Carlos comentou que infelizmente o Comitê da 

Bacia do Piauí não está ativo e que podem lutar para retornar as ações e com isso 

melhorar a qualidade de vida de todos naquela região. Sônia diz que precisa ter 

projetos, e pediu que os estudantes presentes levassem a informação do encontro 

aos outros colegas estudantes. Comentou também que os professores hoje tem por 

obrigação dar aula de educação ambiental, então que assim façam, pois o tempo de 

se fazer é agora. Também lembra que Limoeiro de Anadia, Arapiraca, Junqueiro, 

São Sebastião, Feliz Deserto e Teotônio Vilela são municípios atendidos pelo rio 

Piauí. Marluce ressalta a informação, dizendo que o ideal é trabalhar pelo rio. Sônia 

disse que as demandas das ações do projeto são apresentadas para o Comitê da 

Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. Esclareceu ainda que o código florestal 

explica como as nascentes devem ser protegidas diz que tanto as Secretarias do 
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Meio Ambiente como a de Agricultura podem ajudar na condução das práticas 

agrícolas. Juliana Araújo, representante da AGB Peixe Vivo, disse que a Agência 

não tem equipe técnica que faz esse levantamento, o comitê recebe os projetos por 

um período do ano, uma empresa faz os editais e o lançam as propostas. Ressaltou 

que esse Projeto foi proposto pela Semarh Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, mas a intenção era já de recuperar e não havia o conhecimento 

e nem recurso, dessa forma, o diagnóstico antecede a recuperação. Finalizando o 

encontro Eng. Carlos agradeceu a presença de todos, convidando para participarem 

da Oficina que se realizaria na data de 05 de julho, naquele mesmo local. O 

Encontro foi dado como encerrado às 11 horas e 25 minutos daquela data. Para 

constar, eu, Vanessa Martins Loures, Economista e Coordenadora do Projeto, lavrei 

a presente Ata que será assinada por mim e pelo representante legal da Phyto 

Consultoria. 

 

 

VANESSA MARTINS LOURES  CARLOS ROBERTO MOURA LEAL JUNIOR 

Coordenadora do Projeto Eng. Coordenador / Phyto Consultoria 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DO SEGUNDO ENCONTRO TÉCNICO EM 
ARAPIRACA, VILA BANANEIRAS, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE 
LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA 
DO PIAUÍ NOS MUNICÍPIOS DE ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL. 
 

 

 

Figura 15 - Folheto utilizado na mobilização e distribuição na Vila Bananeiras 

 
 

 

Figura 16 - Entrada do Salão Paroquial na Vila Bananeiras com a exposição do 
banner do Projeto 
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Figura 17 - Banner utilizado na entrada do Salão Paroquial como instrumento 
de divulgação do Encontro 

 

 

Figura 18 - Prof. Marcos e Sr. Braz, representantes da Emater e Facomar, 
respectivamente. 
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Figura 19 - Eng. Carlos leal iniciando o 2º Encontro Técnico de Arapiraca, na 
Vila Bananeiras 

 

Figura 20 - Participantes do 2º Encontro Técnico de Arapiraca, na Vila 
Bananeiras 
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Figura 21 - Sra. Marluce, ambientalista, residente na Vila Bananeiras, defensora 
das nascentes do Piauí, apresentando a obra do Prof. Ivan Fernandes, que 
esclarece o equívoco com a nomenclatura o riacho Seco, que atualmente 

chama-se Piauí.  

 

 

Figura 22 - Participantes do 2º Encontro Técnico de Arapiraca, na Vila 
Bananeiras. 
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Figura 23 - Prof. Marcos Dantas e Profa. Ivone explicando que na Vila é preciso 
esses momentos de discussão para que a comunidade se envolva e defenda 

seu patrimônio. 

 

 

Figura 24 - Juliana Araújo, Coordenadora da Câmara Consultiva Regional do 
Baixo São Francisco esclarecendo que já houve projetos no sentido de 

identificar as nascentes, mas que não foi pelo Comitê. 
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ANEXO D – 1° Encontro Técnico em Limoeiro de Anadia: 01 de julho 
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ATA DO PRIMEIRO ENCONTRO TÉCNICO EM LIMOEIRO DE ANADIA PARA 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS 
NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA DO PIAUÍ NOS MUNICÍPIOS DE 
ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL. 
 
 

Às 15 horas e 20 minutos do dia primeiro do mês de julho do ano de 2013, tendo por 

local a prefeitura do município de Limoeiro de Anadia, em Limoeiro de Anadia – AL 

foi realizado o 1º Encontro Técnico convocado pela Phyto Consultoria e Engenharia 

em Meio Ambiente, para apresentação do Projeto de levantamento e diagnóstico 

das nascentes da bacia do Rio Piauí no município. Estiveram presentes no encontro, 

três representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, dois 

representantes da Sala do Empreendedor, um representante da Secretaria Municipal 

de Educação, um representante do distrito do Pé Leve Novo, um representante da 

Comunidade de Pé Leve Velho, um representante da Secretaria Municipal de 

Administração, um representante da  Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo e a equipe técnica da Phyto 

Consultoria, conforme constam assinaturas na lista de presença. O Eng. Carlos Leal 

deu início ao encontro agradecendo a presença de todos, apresentou a equipe 

técnica da Phyto e a representante da AGB Peixe Vivo, explicando que é uma 

Agência de Bacia contratada para execução das ações do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF, entidade que está financiando o 

Projeto. Logo após as apresentações, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, 

Marcelo Rodrigues, também fez uma breve apresentação de todos os presentes. 

Seguindo com o encontro, Eng. Carlos explicou que a demanda partiu do Comitê 

que atua através da AGB Peixe Vivo, onde a mesma atua como uma prefeitura das 

bacias hidrográficas. Explicou também que o foco do projeto é recuperar as 

nascentes que estão na Bacia do Piauí e que podem ser recuperadas. Informou 

também, que antes do Comitê não havia essa preocupação. Através do Comitê será 

feito o levantamento para propor a recuperação das nascentes e nesse caso, 

comunidade da área rural de Limoeiro de Anadia contribuirá para identificarmos as 

nascentes da bacia. Vanessa Loures, membro da equipe, salientou que nos 

primeiros contatos com a Prefeitura, o Secretário de Planejamento, Sr, Manoel, foi 

quem apoiou na identificação dos Povoados que estão constando nesta 
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apresentação. Ressaltou que esse momento é para que os presentes colaborem na 

seleção destas áreas, ajudando a equipe a reconhecer os territórios que estão 

dentro da Bacia. Nesse sentido, o Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, Zezinho, informou que as nascentes estão localizadas 

apenas no Pé Leve Velho, o que também foi confirmado pelo Secretário. Sr. Miguel 

Messias e Sr. Otávio. Zezinho informou ainda que o município tem várias nascentes 

e que uma delas, localizada na Barra do Tamanduá, que faz parte da Bacia do 

Coruripe, abastece Limoeiro de Anadia e passa por cinco a seis povoados e que a 

Prefeitura alugou esse espaço de terra para que futuramente ele seja desapropriado. 

Disse ainda que a água é de excelente qualidade e que está sendo pleiteado um 

projeto para recuperação com reflorestamento em um hectare e meio, e pediu que 

procurássemos no site www.youtube que iríamos ver uma reportagem por título 

“Limoeiro, Barra do Tamanduá” onde apresenta a riqueza ambiental da área da 

nascente. O Secretário Municipal do Meio Ambiente informou que possuem 

profissionais como topógrafo que poderá ajudar na catalogação da área. O Eng. 

Carlos retoma a fala e esclarece à questão da construção da unidade de 

conservação, informando que o conselho deve constituir um novo código e já terão 

autonomia para criar uma APA-Área de Preservação Ambiental, APP-Área de 

Preservação Permanente, parque etc., diz também que terão mais mobilidade e 

agilidade para fazer um plano de manejo. A assistente social Sônia Góes, 

esclareceu que a Universidade Federal de Alagoas tem condições de fazer esse 

trabalho de identificação através de um termo de cooperativa técnica. Eng. Carlos 

explica que as nascentes das áreas que não estão na bacia, podem ser 

comtempladas com a participação da população local. Sônia explica que para fazer 

o diagnóstico, será necessário visitar o local, e antes disso, as oficinas serão os 

momentos para definir os critérios para selecionar as nascentes a serem 

recuperadas em uma segunda etapa do Projeto. Eng. Carlos explica que a intenção 

do projeto é recuperar e não fomentar uma preocupação de tomarem suas terras. 

Zezinho ressaltou que a maior parte das pessoas são leigas e que vamos encontrar 

obstáculos até porque há muitos latifundiários. Carlos apresentou as etapas e 

informou que paralelamente terão ações de educação ambiental. Ficou definido que 

a oficina será em Camadanta, local com melhor estrutura, na terça-feira, dia nove de 

julho, às nove horas da manhã. Zezinho fala que o projeto do Comitê junto com a 
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Phyto é melhor que o projeto da Petrobrás na Bacia do rio Coruripe, diz que para se 

fazer política ambiental é ideal que seja de cima para baixo, ou seja, das nascentes 

para a foz. Sônia finaliza dizendo que a Bacia é formada por dezoito municípios e 

que dependendo do avanço, o comitê estará envolvendo os demais. Na 

oportunidade, após a apresentação e ponderações com os convidados, a reunião foi 

dada como encerrada às 17 horas daquela data. Para constar, eu, Vanessa Martins 

Loures, Economista e Coordenadora do Projeto, lavrei a presente Ata que será 

assinada por mim e pelo representante legal da Phyto Consultoria. 

 

 

VANESSA MARTINS LOURES  CARLOS ROBERTO MOURA LEAL JUNIOR 

Coordenadora do Projeto Eng. Coordenador / Representante Legal da 
Phyto Consultoria 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO PRIMEIRO ENCONTRO TÉCNICO EM LIMOEIRO DE 
ANADIA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E 
DIAGNÓSTICO DAS NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA DO PIAUÍ NOS 
MUNICÍPIOS DE ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL 
 
 

 
 

 

Figura 25 - À direita membros das Secretarias e Comunidades Locais e à 
esquerda, membros da Sala do Empreendedor 

 

 

Figura 26 - Membros participantes da reunião 
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Figura 27 - Secretário de Educação, Secretário Adjunto de Agricultura e Meio 
Ambiente, Comunidade Pé Leve Velho, Distrito Pé Leve, Secretário de 

Agricultura e Meio Ambiente 

 

 

Figura 28 - Secretária de Administração e Professoras representantes da Sala 
do Empreendedor 
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Figura 29 - Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente, Zezinho, e 
Comunidade Pé Leve Velho, Sr. Otávio, explicando que há nascentes em todo 

o município, mas que a área que abrangerá o estudo é o Pé Leve Velho. 

 

Figura 30 - Juliana Araújo, Coordenadora da CCR do Baixo São Francisco 
explicando que esse Projeto se trata de uma primeira etapa, que em seguida 

virão as ações de recuperação 
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Figura 31 - Sônia relatando que o apoio da Universidade pode ser de grande 
valor quando o município pleiteia preparar uma unidade de conservação no 

município 

 

Figura 32 - Banner do Projeto na entrada principal da Prefeitura 
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ANEXO E – 2º Encontro Técnico em Limoeiro de Anadia 09/07 
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ATA DO SEGUNDO ENCONTRO TÉCNICO EM LIMOEIRO DE ANADIA PARA 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS 
NASCENTES NA REGIÃO DA BACIA DO PIAUÍ NOS MUNICÍPIOS DE 
ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-AL, À COMUNIDADE DO PÉ LEVE 
VELHO. 
 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia nove do mês de julho do ano de 2013, tendo 

por local a Associação Comunitária do Povoado de Pé Leve Velho do município de 

Limoeiro de Anadia – AL, realizou-se o Segundo Encontro Técnico do município 

convocado pela Phyto Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda., reunindo 

representante da AGB Peixe Vivo, líderes da Comunidade e demais convidados, 

para assistirem à apresentação do Projeto de Levantamento e Diagnóstico das 

Nascentes da Bacia do Rio Piauí no município de Limoeiro de Anadia. Estiveram 

presentes no encontro, dez representantes da Comunidade de Pé Leve Velho, uma 

professora da Escola do Povoado, um representante da  AGB Peixe Vivo e a equipe 

técnica da Phyto Consultoria, conforme a lista de presença anexa. O Eng. Carlos 

Leal deu início ao encontro agradecendo a presença de todos, se desculpando pelo 

atraso de 30 minutos que aconteceu em função do acesso à comunidade e seguiu 

apresentando a equipe técnica da Phyto e a representante da AGB Peixe Vivo. 

Explicou que a Phyto Consultoria foi contrata pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco para executar a ação de levantamento de nascentes da Bacia do 

rio Piauí, que inicialmente vai trabalhar com Arapiraca e Limoeiro de Anadia, por 

meio de licitação pública, e que esse projeto existe em função de inúmeros 

problemas ambientais que há na Bacia. Apresentou como se dará as etapas de 

levantamento e diagnóstico para a restauração das nascentes. A Economista 

Vanessa Loures explicou que já houve um momento onde a equipe técnica se reuniu 

com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para identificação do 

Povoado na área de estudo do Projeto, e completou dizendo que nesta reunião, 

além dos gestores estavam presentes alguns membros da comunidade. Eng. Carlos 

retornou a fala dizendo que o Comitê da Bacia do São Francisco é formado por 

Câmaras e que Alagoas está no curso Baixo São Francisco, ainda que a primeira 

etapa do Projeto é a apresentação para o poder público e a segunda é o contato 

com a comunidade para que possam junto da Phyto realizar o reconhecimento e 

identificação das nascentes. Ressaltou a importância da água e da preocupação do 
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Comitê por ela ser um bem público. Quanto à confirmação de data e local para a 

realização da 1º de duas oficinas no município, o Secretário e seu Adjunto puderam 

confirmar o Povoado de Camadanta e de Pé Leve Velho para a realização dos 

trabalhos com a comunidade, assim os eventos se realizariam na Escola dos 

Povoados e em primeiro lugar viria Pé Leve Velho, agendado para as dezoito horas 

do dia dezesseis de julho, na Escola Local, onde estarão presentes alunos do 

Ensino para Jovens e Adultos. A mobilização será através da Professora Alvaci e do 

Presidente da Associação Comunitária, Genilval, que informou que será contado 

como dia letivo para os alunos. O Presidente declarou que na comunidade há 

nascentes que estão sem proteção por falta de zelo e que nunca houve no Pé Leve 

Velho nenhuma ajuda, por isso estão muito felizes com o Projeto e a comunidade 

receberá todos de braços abertos. A Professora Alvaci informou que o pessoal é 

muito carente e que a sorte da comunidade é que existe um poço artesiano que 

abastece todo o Povoado. A Assistente Social Sônia informou a todos que o 

interesse a Phyto é ajudar, afirmou que o lugar é abençoado e que existe uma lei 

que protege as nascentes e que o Projeto obedecerá ao que está legislado, 

explicando que nesta primeira fase serão identificadas as nascentes que receberão 

os projetos. Na oportunidade, após a apresentação e ponderações dos convidados, 

a reunião foi dada como encerrada às dezenove horas e 50 minutos daquela data. 

Para constar, eu, Vanessa Martins Loures, Economista e Coordenadora do Projeto, 

lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelo representante legal da Phyto 

Consultoria. 

 

 

VANESSA MARTINS LOURES  CARLOS ROBERTO MOURA LEAL JUNIOR 

Coordenadora do Projeto Eng. Coordenador / Representante Legal da 
Phyto Consultoria 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUNDO ENCONTRO TÉCNICO EM LIMOEIRO DE 
ANADIA, POVOADO PÉ LEVE VELHO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS NASCENTES NA REGIÃO DA 
BACIA DO PIAUÍ NOS MUNICÍPIOS DE ARAPIRACA E LIMOEIRO DE ANADIA-
AL, À COMUNIDADE. 
 
 

 

 

Figura 33 - Eng. Carlos leal apresentando os objetivos do Projeto aos 
presentes 
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Figura 34 - Moradores reunidos na sede da Associação Comunitária do 
Povoado de Pé Leve Velho 

 

Figura 35 - Moradores do Povoado Pé Leve Velho, ao fundo professora Alvaci 

 

Figura 36 - Banner anunciando o objetivo do encontro no Povoado. 
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Figura 37 - Assistente Social, Sônia Góes, esclarecendo os momentos 
participativos e convidando os presentes para participarem da Oficina 

 

 

Figura 38 - Eng. Carlos Leal e Assistente Social Sônia Góes finalizando o 
encontro, agradecendo a presença de todos. 
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ANEXO F – 1º Oficina em Arapiraca – Povoado de Vila Bananeiras 
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Figura 39 - Banner na entrada do auditório do Salão Paroquial 

 

Figura 40 - Folhetos, cartilhas e pauta da Oficina sobre a mesa de entrada da 
Oficina para serem distribuídos aos participantes ao entrarem 
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Figura 41 - Engenheiro Carlos Leal fazendo a abertura da Oficina, dando boas 
vindas aos participantes e se desculpando pelo atraso 

 

Figura 42 - Engenheiro Gustavo Carvalho apresentando os limites da Bacia do 
São Francisco aos presentes 
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Figura 43 - Engenheiro Gustavo Carvalho relatando que conhece a luta da Vila 
para que o rio Piauí seja reconhecido como Riacho Seco 

 

Figura 44 - Marluce, ambientalista e Professora, presente na Oficina 
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Figura 45 - Marluce apresentando documentos ao Engenheiro Gustavo 
Carvalho que comprova a veracidade da afirmação de que a Barragem 

Bananeiras inicialmente foi pensada também para o abastecimento da Vila 

 

Figura 46 - Sr. Edvaldo comentando que é melhor pararem com as discussões 
e seguir com o objetivo da Oficina 
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Figura 47 - Marluce relatando sua experiência na identificação das nascentes 
em propriedades de famílias tradicionais e endinheiradas do município 

 

Figura 48 - Assistente Social Sônia Góes apresentado a dinâmica de grupo aos 
participantes 
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Figura 49 - Participantes envolvidos na dinâmica dos balões coloridos com as 
filipetas, embalados por uma música bastante animada 

 

Figura 50 - Participantes e equipe técnica envolvidos na dinâmica de grupo 
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Figura 51 - Assistente Social Sônia descrevendo o intuito da dinâmica e 
apresentando o contexto das palavras chaves contidas nos balões 

 

Figura 52 - Marcos Dantas descrevendo “desmatamento” a desobediência à 
legislação 
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Figura 53 - Luis, Servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento, sobre o descumprimento da legislação ambiental 

 

Figura 54 - Palavras chaves encontradas nas filipetas dos balões e coladas no 
mural como forma de explicitar o entendimento sobre conservação e 

degradação 
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Figura 55 - Economista Vanessa Loures colaborando na identificação das 
nascentes junto aos participantes 

 

Figura 56 - Marcos Dantas relatando que os trabalhos da nova Emater em 
Alagoas ainda são executados mas não traz a mesma característica de antes 
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Figura 57 - Ferreira, Servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento de Arapiraca, relatando a importância da vegetação ciliar ser 

típica da região 

 

Figura 58 - Sr. Abel e Professora Micheline participantes da Oficina, no 
momento em que Sr. Abel é voluntário para acompanhar as visitas de campo 

junto da equipe técnica 
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Figura 59 - Economista Vanessa Loures explicando a todos como serão as 
visitas e como será o roteiro de visitas 

 

Figura 60 - Engenheiro Carlos Leal e Assistente Sônia Góes, encerrando a 
Oficina com agradecimentos e convidando a todos para um momento de 

confraternização 

 

 

 

 



 

163 
Phyto – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA. CNPJ: 11.861.373/0001-73 

Av. Dom Antônio Brandão, 333 Sl. 909 Ed. Maceió Work Center, Sl 909 Farol CEP 57051-190 Maceió – Alagoas 
Email: phyto@phyto.eng.br Fone 82-3316-3357 

 

Figura 61- Engenheiros Carlos leal e Gustavo Carvalho sendo entrevistados 
pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Arapiraca 

 

Figura 62 - Coordenadora Regional da AGB Peixe Vivo, Juliana Araújo sendo 
entrevistada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de 

Arapiraca 
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ANEXO G – 2º Oficina em Arapiraca – Povoado de Flexeiras 
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Figura 63 - Rio Piauí próximo à entrada do Povoado Flexeiras 

 

Figura 64 - Entrada do Povoado Flexeiras, placa de boas vindas 
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Figura 65 - Maria do Socorro, representante da Secretaria Municipal de 
Agricultura, e Maria dos Anjos, moradora e líder do Povoado 

 

Figura 66 - Engenheiro Carlos Leal acolhendo os convidados na porta da igreja 
e distribuindo cartilhas e folheto 
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Figura 67 - Engenheiro Carlos Leal entregando um kit do material informativo 
ao Sr. José Gomes 

 

Figura 68 - Abertura da Oficina em Flexeiras pelo Engenheiro Carlos Leal 
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Figura 69 - Engenheiro Carlos Leal apresentando o limite da Bacia do Piauí e 
relatando que o Projeto, naquele momento, envolve apenas a cabeceira do Rio 

 

Figura 70 - Crianças moradoras do Povoado atentas ao material na cartilha 
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Figura 71 - Início da oficina no Povoado Flexeiras, convidados ainda se 
acomodando 

 

Figura 72 - Crianças moradoras do Povoado 
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Figura 73 - Economista Vanessa no trabalho de identificação das nascentes 

 

 

Figura 74 - Assistente Social Sônia Góes e a Economista Vanessa em conversa 
com participantes para identificar os proprietários de terras onde há nascentes 
e a nomeação de um representante da Comunidade para acompanhar a equipe 

técnica em campo 
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Figura 75 - Dinâmica de grupo com todos os participantes se movimentando 
ao som de música animada 

 

Figura 76 - Dinâmica de grupo: separação dos grupos pela cor dos balões 
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Figura 77 - Grupos formados e distribuídos de acordo com os balões verdes e 
laranjas 

 

 

Figura 78 - Grupo de crianças participantes da dinâmica 
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Figura 79 - José Maurício, perguntado aos participantes se escavações e 
retirada do solo ajudam as nascentes 

 

 

Figura 80 - Professora Joselma respondendo à José Maurício que essa prática 
faria com que as nascentes secassem e em seguida perguntando se o lixo 

pode afetar a qualidade das águas 
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Figura 81 - Lidiane da Silva respondeu à Professora e perguntou aos demais se 
o agrotóxico é bom para as lavouras e para os seres vivos 

 

 

Figura 82 - Jane Marinho respondendo à pergunta de Lidiane e perguntando 
aos demais se fogo e desmatamento prejudicam a natureza 
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Figura 83 - Painel com as palavras chaves de cada pergunta e resposta 

 

Figura 84 - Durante a confraternização, as crianças tentavam brincar lendo as 
palavras do mural 
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Figura 85 - Assistente Social, Sônia Góes; Maria José, zeladora da Igreja, 
Joselma, Professora, e Maria Betânia, moradora do Povoado durante a 

confraternização 

 

 

 

Figura 86 - Confraternização dos participantes após o encerramento da Oficina 
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ANEXO H – 1º Oficina em Limoeiro de Anadia – Povoado Pé Leve Velho 
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Figura 87 - Por do sol sobre a Barragem do Pé Leve Velho, entrada do 
Povoado. 

 

Figura 88 - Banner indicativo da oficina a ser realizada na Escola de Ensino 
Fundamental João Carlos de Souza 
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Figura 89 - Banner exposto no portão de entrada da Escola convidando a 
população para a Oficina 

 

 

Figura 90 - Convidados aguardando o início da Oficina 
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Figura 91 - Assistente Social Sônia Góes acolhendo os convidados e pedindo 
que cada um se apresente 

 

Figura 92 - Assistente Social Sônia Góes explicando os objetivos da Oficina e 
perguntando aos presentes se podem colaborar com o Projeto 

 

Figura 93 - Engenheiro Gustavo Carvalho explicando a dimensão do Rio São 
Francisco e como o Rio Piauí contribui para esse grande manancial 
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Figura 94 - Engenheiro Carlos apresentando o propósito do Comitê do São 
Francisco na recuperação das nascentes 

 

Figura 95 - Engenheiro Carlos ponderando com os participantes os critérios 
previamente selecionados pela equipe técnica 
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Figura 96 - Engenheiro Carlos explicando ao Sr. João Pedro o acesso à 
propriedade como um critério de seleção para as nascentes 

 

Figura 97 - Professora Alvaci, ouvindo a explicação do engenheiro Carlos 
sobre os critérios de seleção das nascentes 
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Figura 98 - Movimento dos balões e dança da dinâmica de grupo: identificação 
de conceitos 

 

Figura 99 - Participantes envolvidos na dinâmica dos balões 

 



 

184 
Phyto – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA. CNPJ: 11.861.373/0001-73 

Av. Dom Antônio Brandão, 333 Sl. 909 Ed. Maceió Work Center, Sl 909 Farol CEP 57051-190 Maceió – Alagoas 
Email: phyto@phyto.eng.br Fone 82-3316-3357 

.  

Figura 100 - Crianças envolvidas na dinâmica 

 

Figura 101- Após a dinâmica com os balões, Sônia explicando o significado da 
palavra “regeneração natural” à participante Valdirene 
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Figura 102 - Sônia Góes explicando ao aluno Diego que as cercas são uma 
forma simples de proteger as nascentes 

 

Figura 103 - Diego e Tatiane, moradores do Povoado, estudantes da escola 
ouvindo a explicação da Assistente Social 
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Figura 104 - Confraternização ao final da Oficina no refeitório da Escola 

 

Figura 105 - Espaço para confraternização da escola, destacando a 
apresentação do Projeto pelo banner ao fundo 
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Figura 106 - Material gráfico utilizado na Oficina e distribuído posteriormente 
na escola 
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ANEXO I – 2º Oficina em Limoeiro de Anadia – Povoado Camadanta 
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Figura 107 - Entrada da Escola Municipal Antônio Alves Canuto 

 

Figura 108 - Banner exposto na Escola como convite à população local 
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Figura 109 - Banner do Projeto exposto na área externa da Escola 

 

Figura 110 - Engenheiro Carlos Leal recebendo os alunos com boas vindas, 
agradecendo aos professores e direção da Escola pela oportunidade do 

momento, além do apoio para realização da oficina na Escola 
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Figura 111 - Engenheiro Carlos pedindo que cada um dos alunos se 
apresentasse 

 

 

Figura 112 - Engenheiro Carlos explicando aos alunos o que é uma bacia 
hidrográfica 
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Figura 113 - Alunos atentos às imagens dos slides que apresenta o rio Piauí na 
região de Camadanta 

 

 

Figura 114 - Professora Vanusia, Professora Lidiane, George Martins, morador, 
e o aluno Alexandro de Lima envolvidos pelas imagens dos slides 
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Figura 115 - Alunas Maria Jéssica e Mainá de Moura se voltando ao material 
informativo distribuído 

 

Figura 116 - Alunos Alexandro, Carlos Manoel e Roberto Bonifácio buscando 
respostas para a pergunta da Assistente Social sobre o que era seleção de 

nascentes 
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Figura 117 - Assistente Social Sônia esclarecendo com uso de imagens o que 
são as nascentes e como elas serão selecionadas 

 

Figura 118 - Dinâmica de grupo com balões e música que envolvia os alunos 
de forma animada 
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Figura 119 - Professora Vanusia perguntando aos alunos sobre os animais 
domésticos próximos às nascentes 

 

Figura 120 - Aluna Thaiane da Silva, respondendo que os animais podem 
pisotear o chão 
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Figura 121 - Professor José Canuto, perguntando aos alunos sobre o 
desmatamento e o fogo 

 

Figura 122 - Mariângela Souza, professora da Escola Nossa Senhora das 
Graças perguntando sobre o lixo próximo às nascentes 
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Figura 123 - Engenheiro Carlos leal agradecendo a todos pelo momento, aos 
alunos e pedindo que levassem o material para a família 

 

Figura 124 - Confraternização ao final da Oficina no pátio da Escola 
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Figura 125 - Alunos participantes da Oficina confraternizando-se 

 

Figura 126 - Aluno Thiago Silva brincando de professor durante a 
confraternização 
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Figura 127 - Durante a confraternização alguns alunos foram surpreendidos 
imitando professores remetendo às palavras chaves que foram coladas na 

lousa; aluno Jefferson de Sousa 

 

Figura 128 - Diretora Maria José recebendo da Economista Vanessa material 
informativo para serem distribuídos aos demais alunos da Escola 
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ANEXO J – Material informativo utilizado na Mobilização Social 

 

 


